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Dødsfald
Fra familien modtog kredsen underretning om, at
oberst Mogens Rosenløv
4. september 1917 – 13. marts 2015
var afgået ved døden.
Mogens Rosenløv var en enestående personlighed,
venlig og imødekommende. Han afsluttede sin
tjeneste i 1979 som den gennem tretten år længst
siddende chef for Forsvarsakademiet.
For
sit
virke
og
engagement
i
Det
Krigsvidenskabelige Selskab blev han tildelt SaintGermain Medaljen i Sølv.
I FOUAT fandt han en kreds af medlemmer,
modstandsfolk, ligesindede med relationer til
akademiet, officersskolen og Garnisonsbiblioteket.
Han lyttede altid meget interesseret til afholdte
foredrag og kunne supplere eller blot kommentere
det fremførte – altid med elskværdighed.
Oberst Mogens Rosenløv

Med alderen blev det som for andre vanskeligt at møde frem om aftenen. Til gengæld
kendte han sin besøgelsestid i marts måned for klipfiskfrokosten.
Mogens Rosenløv nød medlemskabet af FOUAT, var ydende medlem næsten til det
sidste og fulgte godt med i foreningens liv gennem MEDDELELSER og mine
underretninger.
Æret være Mogens Rosenløvs minde.
Jørgen Larsen
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Generalforsamling 2015
I overensstemmelse med foreningens vedtægter, tillæg A, afholdt kredsen
generalforsamling den 19. februar 2015 kl. 1900 i Kastellet. Bestyrelsen havde
anmodet Benny Christian Hansen om at påtage sig hvervet som dirigent, hvilket
forsamlingen gav sin tilslutning til. Dirigenten konstaterede, at alle formalia vedr.
generalforsamlingen var i orden.
Formanden, Erling Flebbe, kunne i sin beretning med bestyrelsens tilslutning se tilbage
på det forgangne års forløb med nogen tilfredshed. Der havde gennem de to
foredragssæsoner været otte fine foredrag med et gennemsnitligt tilhørertal på 35, og
til årets klipfiskfrokost i Kastellet var der mødt 22 medlemmer op. Årets to
foredragssæsoner havde kredset en del omkring alle de runde jubilæer 2014 havde
budt på. 1814 Norges frigørelse, 1864 skæbneåret, 1914 hvor Danmark undgik direkte
involvering og i år var det 1865 og afslutningen af den amerikanske borgerkrig. Der
var stor anerkendelse af de fremmødte foredragsholderes viden og beredvillighed til at
møde op. Det er bestyrelsens opfattelse, at der kun havde været et enkelt foredrag,
som ikke helt havde stået mål.
Årets ekskursion var kun ringe besøgt. Den gik til Masnedøfortet og Vordingborg. Der
havde været 20 deltagere, som under major Peter Bjørn Jensens kyndige vejledning fik
et indblik i de to historiske steders rolle i historisk tid. Stiftelsesfesten, der blev indledt
med kranselægning ved ”Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter
1948,” blev afviklet uden de traditionelle Gule Ærter, men blev bedømt som værende
udmærket på trods af denne mangel. Der var gode og relevante indlæg ved festen,
hvor især OL Ibhs recitation fra bogen Røde Orm om Kong Harald julegilde i Jelling
fortjener at blive fremhævet.
Formanden for skydeudvalget, Ole Raae Andersen, fik ordet og redegjorde for
pistolskydningerne i 2014. Der havde en tid været mørke skyer over arrangementet
fordi banerne ved Sjælsø blev lukket grundet en miljøklage. Det lykkedes for
skydeudvalgsformanden at skaffe plads på den lille pistolbane, der findes på Høvelte
Kaserne. Der har været 16 skytter involveret og gennemsnittet pr. skydedag var 11
skytter. Årsberetningen blev taget til efterretning.
Det er bestyrelsens agt at fastholde aktivitetsniveauet på linje med år 2014 både hvad
angår indhold og omfang.
Kassereren, Keld Meier Olsen, fremlagde det reviderede regnskab. Han udtrykte
tilfredshed med driftsresultatet, der udviste et mindre underskud for året som helhed.
Han nævnte, at der heller ikke i 2014 skulle erlægges bidrag til FOUAT på landsplan
samt det forhold, at foredragsholderne havde bidraget med deres viden vederlagsfrit.
Kassereren mente, at det vil være muligt at fastholde kuvertprisen ved
foredragsaftnerne på de nuværende 150,- kr. Medlemstallet for 2014 udgjorde 116.
Det fremlagte regnskab blev godkendt.
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Bestyrelsens forslag til fastholdelse af kredsens årskontingent på kr. 150,- for 2016
blev også forelagt af kassereren og blev godkendt.
Efter gen- og nyvalg til bestyrelsen fik den følgende sammensætning (valgperioder i
parentes):
Erling Flebbe, formand (2017).
Per Brix-Knudsen, forretningsfører (2016).
Keld Meier Olsen, kasserer (2017).
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem (2017).
Jørgen Houlberg Neilsen, bestyrelsesmedlem og WEB-redaktør (2016).
Bo Madsen, bestyrelsesmedlem (2017).
Henning Mortensen, bestyrelsesmedlem (2016).
Henrik Agersted, nyt bestyrelsesmedlem (2017) til afløser for Ove Nordly.
Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalg (2016).
Jørgen Dam, skydeleder (2017).
Bestyrelsen vil konstituere sig ved først kommende bestyrelsesmøde.
Revisor: Ove Møller Kristensen (2017), blev genvalgt.
Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen.
Formanden orienterede om nogle emner, som kommer op på dette års
repræsentantskabsmøde i Odense. En af tingene er, at der sker positive ting på
rekrutteringsfronten. Der er hul igennem til HOD, som allerede har bragt et indslag.
FOUAT kan påregne noget lignede hos HPRD med et indlæg i deres blad af nogenlunde
samme natur.
På økonomisiden skal men imødese en beslutning om, at der vil blive opkrævet bidrag
til FOUAT fælleskasse fra 2016 at regne. Man skal påregne at skulle bidrage med 30-35
kr. pr. medlem. Repræsentantskabet vil drøfte et forslag om at bringe noget der
snerper henad en ”leder i MEDDELELSER”, og samme sted vil man også gerne have
indlæg om den strukturelle udvikling i Forsvaret. Landsformanden, GM Jens Erik
Frandsen (der er medlem i Københavnskredsen) nævnte, at et tidligere meddelt tilsagn
fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse om at overbringe oplysninger om
udnævnelser på højeste niveau alligevel ikke kan blive gennemført. Idéen var ellers at
FOUAT fra den kanal ville kunne orientere om, hvad der sker i Forsvaret på det niveau.
Der arbejdes fortsat med at få hul til Værnsfælles Forsvarskommando for at skaffe
oplysninger om strukturelle ændringer inden for Forsvaret, som så kunne viderebringes
til FOUAT medlemmer.
FOUAT WEB-redaktør, Jørgen Houlberg Nielsen, orienterede generalforsamlingen om
ændringer på FOUAT hjemmeside, som tænkes iværksat. Dels vil hjemmesiden blive
underlagt ny arkitektur, som ikke skulle berøre medlemmerne. Dels vil et ”medlem-tilmedlem” forum blive oprettet med mulighed for at slå ting op om tilbud m.v. til
medlemmerne. Der blev diskuteret, hvilke adgangsmuligheder der skal tilvejebringes
for ”annoncører” til hjemmesiden.
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Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en myndig,
smidig og effektiv afvikling af generalforsamlingen.
Formanden udtalte på bestyrelsens og kredsmedlemmernes vegne tak og anerkendelse
til Ove Nordly, for hans 4 års virke i bestyrelsen. Ove havde bedt om at måtte træde af
bestyrelsen, forudsat der kunne skaffes erstatning.
Formanden overlod derefter podiet til bestyrelsesmedlem Bo Madsen, som holdt et
rigtigt glimrende (kort) foredrag om ”Det Tredje Riges (oversete) virkemidler,” som
omhandlede nazisternes brug af uniformer, logoer og farver m.v. i propagandaens
tjeneste.
Erling Flebbe


Foredragssæson 2015-I
Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i
Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i
midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst, hvorfor man skal
ringe på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i
Hestestalden til en kuvertpris af 150,- kr. For det tilfælde at man alene ønsker at
overvære selve foredraget vil man skulle erlægge et bidrag på 30,- kr. Tilmelding til
foredraget bedes givet til formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl.
12:00.


Regler og uskrevne regler
Københavnskredsen fungerer under de regler, som findes i FOUAT’s vedtægter, og som
kan læses på foreningens hjemmeside.
Ud over det så har de enkelte kredse formentlig deres egne regler omkring ceremoni
og andre lokale ting. I Københavnskredsen har vi nogle enkelte af slagsen. Blandt
andet omkring til- og framelding til arrangementer. Vores holdning er, at udebliver
man, er man nødt til at udrede den udgift, som kredsen har tegnet sig for; vi mener
ikke, at vi kan sende regningen videre til de øvrige medlemmer.
I kredsen respekterer vi naturligvis de aftaler, vi indgår med andre parter, der være sig
leverandører eller Forsvaret, som stiller faciliteter til rådighed for os. For nylig løb jeg
som formand ind i en tildragelse, som jeg ikke havde stiftet kendskab med før. Det
drejede sig om, at et medlem meldte fra efter at tilmeldingsfristen var udløbet. Jeg lod
vedkommende forstå, at der ville blive sendt et påkrav om betaling af det gebyr, som
kredsen opkræver for deltagelse i arrangementet. Det var medlemmet uforstående
over for.
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Til almindelig oplysning skal det nævnes, at i Københavnskredsen sker tilmelding til
mig som formand 9 kalenderdage før et arrangement afvikles. Jeg afgiver dagen efter
bindende tilmelding til vores leverandør (Kantinen), hvorefter der i princippet er lukket
for den ordre. En anden ting er, at vi i gennemsnit har et frafald på 1 medlem pr. gang
på grund af sygdom og andre uforudsete hændelser.
Medlemmet, som dette handler om, bad om forklaring på, hvorfor frameldingen ikke
uden videre kunne godtages? Jeg måtte så forklare, at den var tilgået dagen efter
bindende bestilling var afgivet, og at der derfor kun var én udvej, nemlig at betale ved
kasse 1. Dog lod jeg forstå, at hvis vi kunne sælge ”billetten” til anden side, ville der
blive slået en streg over regningen. Tænk — jeg troede, at den slags hørte hjemme i
Emma Gad under kategorien ”hvad man ved, og hvad man burde vide?”
PS: ”Billetten” blev solgt til anden side.
Erling Flebbe


Chargé d’affaires ved den amerikanske ambassade i København Karl Stoltz
holdt den 22. januar 2015 et foredrag med titlen ”Den amerikanske borgerkrig og
dens følger”. Karl Stoltz indledte med at trække paralleller til vor egen krig i 1864,
som i lighed med den amerikanske borgerkrig har sat sig dybe spor i befolkningen og
har påvirket den nationale selvopfattelse helt op til i dag, 150 år efter.
Den amerikanske borgerkrig var en af de første konflikter, hvor moderne våben i
kombination med traditionel krigsførelse var baggrunden for, at det var den blodigste
konflikt i USA's historie med over 750.000 døde. Borgerkrigen er også væsentlig på
grund af årsagen til krigen, den måde krigen blev ført på og de forandringer, der fandt
sted i det amerikanske samfund såvel straks efter krigen som de langsigtede
ændringer, der stadig kan ses i dag. Kortfattet kan det opsummeres, at mens man før
talte om the United States of America som en løs konføderation af stater (”USA are”)
opfattes USA i dag som en forenet nation (”USA is”). Som det siges, der skulle en krig
til at ændre grammatikken. Krigen medførte også et ændret syn på mangfoldighed og
race, fra en situation hvor slaveri var accepteret til en opfattelse af, at alle mænd og
kvinder var ligeværdige. Det har været en lang og gradvis proces, der har nået sin
hidtidige kulmination ved valget af en amerikansk præsident med afrikanske rødder,
der som bekendt samtidig er øverstkommanderende for de væbnede styrker.
For at forstå årsagerne til borgerkrigen er det nødvendigt at se på koloniseringen af
Amerika. De nordlige stater, som samlet betegnes New England, blev befolket af
forfulgte religiøse grupper, som i hovedsagen bestod af strengt puritanske religiøse
grupper fra England, der blomstrede under Oliver Cromwell og de anti-royale
revolutioner, og som flygtede da den engelske trone og kirke genvandt kontrollen i
England. Det er derfor også naturligt, at den amerikanske revolution imod det engelske
overherredømme startede her.
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Chargé d’affaires Karl Stoltz omtrent feltmæssigt påklædt…

Middle Atlantic States syd for New England, såsom Maryland, Pennsylvania og
Delaware befolkedes af religiøse grupperinger af katolsk eller lutheransk tilsnit eller
religiøse grupperinger, som var uønskede alle andre steder, såsom kvækere, Amish og
lignende. Disse grupperinger havde intet til fælles med puritanerne i New England.
Imellem New England og de mellematlantiske stater lå New York, som var et driftigt
handelssamfund uden særlige religiøse forbindelser.
I de sydlige stater var der stærke bånd til England og det engelske kongehus. Virginia
var den første engelske koloni, og der opretholdtes stærke bånd til det engelske
aristokrati gennem familier, religion, skoler og holdninger generelt. Sydstaterne
tilsluttede sig derfor også – som de sidste – den amerikanske revolution og de deltog i
det færreste antal slag, om end med nogle af de mest berømte amerikanske ledere
under revolutionskrigen kom fra Sydstaterne.
Efter at have vundet revolutionskrigen forsøgte de 13 kolonier at eksistere som
uafhængige stater i 11 år, men da det trak op til en ny krig med England, oprettedes
en union, hvor de fælles interesser kunne varetages uden at true den enkelte stats
uafhængighed. De mindre stater var nervøse for, at de mere befolkningsrige stater
simpelthen ville majorisere deres interesser, hvorfor en enestående løsning blev
fundet. Man opdelte magten. Man skabte en forsætligt svag præsident, og man opdelte
den lovgivende magt i to, hvoraf et kammer repræsenterede staterne efter
befolkningstal, og et andet hvor hver stat havde to stemmer uanset befolkningstal. I
tilfælde af tvister afgjordes disse af en Højesteret udenfor direkte politisk indflydelse.
The United States of America var således en realitet, om end der resterede et alvorligt
problem, slaveri.
Slaveriet kom til Amerika straks efter de første kolonister. Især spaniere og portugisere
baserede meget af deres rigdom på handel med slaver. De sejlede varer til Europa og
for ikke at sejle tomme tilbage fyldte de skibene op med slaver, som var en god

-8-

indtægtskilde. Slaverne blev brugt til at dyrke sukker og andre afgrøder i de oftest
varme og fugtige områder i Brasilien og Caribien. Englænderne og franskmændene
overtog ideen med slavehandel og importerede et stort antal slaver til Amerikas sydlige
stater. Malaria og gul feber var almindelige og uhelbredelige sygdomme, og
europæerne ønskede ikke at arbejde under de tropiske forhold. Med tiden blev
Sydstaterne helt afhængige af slavearbejde. Landbesidderne kunne opdyrke store
landområder med bomuld, tobak m.v., der blev solgt til det europæiske marked med
kun meget få betalte medarbejdere og et stort antal slaver. Slaver deltog også som
husslaver, og kun få hvide i Sydstaterne kunne forestille sig en tilværelse uden slaver.
I Nordstaterne var brugen af slaver mindre attraktiv og blev af mange anset som
umoralsk. England havde forbudt slavehandel i 1807 og slavehold i 1833. I
Nordstaterne drev man selv sine gårde eller anvendte betalte medarbejdere, ligesom
man betalte medarbejdere i fabrikker og forretninger i byerne. Befolkningen i Nord
fandt, at Sydstaterne fik en konkurrencefordel ved anvendelsen af slaver.
For at forlige de to befolkningsgrupper fandt man på at indføre ”tre-femtedeles
kompromisset”, som fastslog af alle hvide mænd havde én stemme (kvinder havde
ikke stemmeret), og at ”alle andre personer” (dvs. afrikanske slaver, idet indianere
hverken blev talt med eller skulle betale skat) havde tre-femtedeles stemme. Dette
kompromis var acceptabelt for alle stater, som bevarede en passende balance, i alle
tilfælde i 1787, hvor forfatningen blev vedtaget.
USA ekspanderede vestpå og flere stater kom til, og de oprindelige stater blev
bekymrede for, om den eksisterende balance imellem slavestater og ikke-slave stater
ville blive forrykket. Samtidig blev slaveri forbudt i England og Europa, og presset på
Sydstaterne for at opgive slaveri øgedes. De store fabriks- og handelscentre i Nord
blev stadig rigere, og Sydstaterne – som forblev fuldstændig afhængige af landbruget
og den gratis arbejdskraft fra slaverne – var nervøse for, om Nordstaterne ville forbyde
slaveriet og derved ødelægge deres specielle kultur. Sydstatsbefolkningerne gik derfor
tilbage til den oprindelige forfatning, som tillod staterne at trække sig ud af unionen
når som helst. Spændingerne øgedes i 1840erne og 1850erne, især var der uroligheder
i de nytilkomne stater, om de skulle slutte sig til Nord eller Syd.

USA’s præsident Abraham Lincoln (1809-65)

I 1860 blev Abraham Lincoln valgt til præsident. Skønt han var født i en slavestat,
Kentucky, voksede han op i de ”frie stater” Indiana og Illinois og han slog til lyd for, at
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slaveri skulle forbydes i USA. Sydstaterne opgav en forhandlet enighed og South
Carolina, som altid stod stærkt på sin uafhængighed, krævede, at kommandanten på
Fort Sumter ved Charleston havn, skulle overgive sig og sine soldater og nedlægge
sine våben, hvilket han nægtede. Fortet ligger netop i South Carolina og hørte dengang
til Nordstaterne. Tidspunktet var april 1861.
Borgerkrigen blev udkæmpet imellem brødre. Abraham Lincoln og lederen af
Sydstaterne Jefferson Davies var blevet født et halvt hundrede kilometer fra hinanden
med et års interval. Den øverstkommanderende for Sydstatshæren var Robert E. Lee,
som var meget uvillig til at modtage hvervet som oprørshærens chef. Han havde
mange venner blandt de højtstående officerer i Nordstatshæren eller Unionshæren,
som den ofte betegnes.
Der er en del uenighed om, hvad krigen egentlig bør kaldes. I Nord kaldes krigen
sædvanligvis den amerikanske borgerkrig eller løsrivelseskrigen, mens man i Syd taler
om krigen imellem staterne eller krigen som følge af Nordstaternes aggression.
Styrkerne betegnes også forskelligt af de to sider. Nordstaterne kalder sine styrker
unionssoldaterne, mens Sydstaterne kalder dem Yankees. Tilsvarende kaldes
Sydstaternes soldater henholdsvis oprørerne og konføderationssoldaterne i Nord og
Syd. De to siders styrker kaldes også ”de blå” henholdsvis ”de grå” efter farven på
deres uniformer. Også slagene fik forskellige navne af de to sider. Nord opkaldte
slagene efter de nærmeste markante floder eller vandområder, mens Syd opkaldte
slagene efter nærmeste by. Således kaldes de slag som i Nord betegnes slaget ved Bull
Run henholdsvis Antietam for slagene ved Manassas henholdsvis Sharpsburg i Syd. Og
det blodige slag ved den sydlige by Shiloh kaldes i Nord for slaget ved Pittsburg
landingspladsen.

De amerikanske sydstaters præsident Jefferson Davis (1808-89)

Efter bombardementet og erobringen af Fort Sumter ved Charleston, besluttede mange
Sydstater at følge South Carolina i at melde sig ud af unionen og tilsluttede sig en ny
union, Konføderationen af amerikanske stater. Derved reduceredes antallet af stater i
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USA fra 34 til 23 og landarealet halveredes. Hærene på begge sider mobiliseredes og
familier i grænseområderne måtte beslutte, hvilken side de ville støtte.
Den mest respekterede general i Nordhæren var Ulysses S. Grant som engang udtalte:
”Krigskunst er enkel nok. Find ud af, hvor fjenden er og opsøg ham så hurtigt du kan,
bekæmp ham så hårdt du kan og bevæg dig videre”. Den øverstkommanderende
general for Sydstatshæren Robert E. Lee reflekterede: ”Det er godt, at krig er så
frygtelig, ellers ville vi blive for glade for den”. Disse to citater siger en hel del om
krigen. Grant og en del andre generaler i Unionshæren bragte krigen til Sydstaterne og
ramte Sydstatshæren hurtigt og hårdt, mens andre unionsgeneraler fulgte normerne
fra de europæiske krige med statiske frontlinjer, skyttegrave og udmattelseskrig. Disse
generaler blev dog hurtigt erstattet af præsident Lincoln. Lee og andre
sydstatsgeneraler foretrak også mobil krigsførelse, hvor de omgik fjendens styrker og
truede forsyningslinjerne, men de få indtrængninger i Nordstaterne endte med
kostbare slag og tilbagetrækning til eget territorium. Med tiden medførte Nordstaternes
overlegne industrielle base, større befolkning og flere ressourcer, at Sydstaterne
bevægede sig imod et nederlag. Men det tog fem blodige år med kampe at nå dertil.
Dernæst gennemgik Karl Stoltz de vigtigste større og mindre slag, især dem som
ændrede krigens gang og i visse tilfælde den moderne krigsførelse som sådan. Især
blev følgende slag berørt: Slaget ved Bull Run, som var det første større slag i 1861,
søslaget imellem panserskibene Monitor og Merrimack ved Hampton Road i 1862,
slaget ved Shiloh også i 1862, slaget ved Antietam ligeledes i 1862, det afgørende slag
ved Gettysburg i 1863, hvilket Sydstaterne aldrig kom sig over, slaget ved Vicksburg i
1863, urolighederne i New York i juli 1863, der var et resultat af at kongressen søgte
at indføre værnepligt. General Willian Tecumceh Shermans march fra Atlanta ned
gennem Georgia og op langs Sydstaternes Atlanterhavskyst i slutningen af 1864 og
begyndelsen af 1865, hvor han ødelagde infrastruktur, industri, civil ejendom og i det
hele taget Sydstaternes økonomi. Den endelig belejring af byen Petersburg i foråret
1865, indtagelsen af Richmond den 2. april 1865, der skete umiddelbart inden ophøret
af krigshandlingerne 9. april.
Det er interessant at selv om krigens udløsende faktor var slaveri, besluttedes det
indledningsvist kun at frigive slaverne i de besatte områder, mens grænsestaterne,
som holdt med Unionen såsom Kentucky, Missouri, Maryland, Delaware og West
Virginia, ikke blev pålagt at frigive slaverne, da det frygtedes, at et sådant skridt ville
få disse stater til eventuelt at skifte side. Den universelle frigivelse af alle slaver i USA
fandt derfor først sted i 1864 ved den 13. ændring af forfatningen.
Nordstatsgeneral Sherman har udtalt: ”Krig er grusom. Det er nytteløst at søge at
ændre denne kendsgerning. Og jo grusommere den er, jo hurtigere vil den blive
afsluttet.”
Det tog Nordstaterne et par år at lære at være grusomme nok til at vinde, men de
lærte det med tiden. Da de havde opgivet at besejre Sydstaterne på slagmarken, og
begyndte at ødelægge byer, industrier, landbrugsejendomme og knægte moralen i
Konføderationen, var krigen i realiteten afgjort. Som en følge af krigen blev Nord og
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Vest rigere, mens det engang så rige Syd blev fattigere og de rige slaveejere i
Sydstaterne mistede politisk magt.
I rå tal medførte krigen 1.030.000 i samlede tab (3% af befolkningen), herunder
750.000 døde soldater – to tredjedele af sygdom. Krigen tegner sig for rundt regnet
lige så mange amerikanske døde som alle amerikanske døde i samtlige andre
konflikter, USA har deltaget i tilsammen. Ifølge tal fra 1860’erne døde 8% af alle hvide
mænd i alderen 13-43 år i krigen, herunder 6% af mændene i Nord og 18% i Syd. Der
døde cirka 56.000 soldater i krigsfangelejre under krigen. Cirka 60.000 mænd mistede
lemmer under krigen. En ud af 13 krigsveteraner havde fået amputeret et eller flere
lemmer. Omkring 20% af soldaterne af afrikansk oprindelse mistede livet under
borgerkrigen, hvilket var signifikant flere end de hvide soldater.
Jens Sannom


Løjtnant i Flyverhjemmeværnet (tidligere Kvindeligt Flyverkorps) Ingrid Daege
holdt den 12. marts et foredrag med titlen ”Min grumme fortid”.
At Ingrid Daege overhovedet havde noget med Østprøjsen at gøre kom sig af, at hun
var udset til ad åre at skulle overtage bedsteforældrenes gård. Den var beliggende i et
lavtliggende landområde i Østprøjsen små 50-60 km sydvest for byen Tilsit. Hendes
forældre havde ellers tidligere forladt Østprøjsen og havde slået sig ned i Holsten i
byen Neumünster. Der blev Ingrid født i 1931. Forældrene ville gerne tilbage til
Østprøjsen, men tiderne var ugunstige, så med mellemstation et par år i Hamborg gik
det i 1938 tilbage østover. Faderen havde fået et passende job i byen Tilsit. Ingrids
familie kom til at bo i byen og hun kom i skole dér.
Det var gode tider og Ingrid var i nærheden af sin mormor og morfar, som hun var
meget glade for, og de for hende, især mormoderen havde hun et kærligt forhold til.
I 1939 kom krigen og man begyndte at mærke stramninger. Skønt han nærmede sig
en levealder på 50 blev Ingrids far genindkaldt; han havde været officer under 1.
verdenskrig og blev nu sendt til tjeneste i Frankrig, hvor han opholdt sig i fire år.
Tiderne blev værre, helt galt blev det i 1941 efter den tyske invasion i Sovjetunionen
og grummere endnu efter den tyske hærs nederlag ved Stalingrad omkring årsskiftet
1942/43. Soldaterne havde prioritet, så de allerfleste af samfundets ressourcer gik til
understøttelse af militæret. Civilbefolkningen kom i anden række. Ingrid var dengang –
som alle andre unge piger i Tyskland på den tid – ført ind i Bund deutscher Mädel, en
pendant til Hitlerjugend. De fik om sommeren og efteråret pligttjeneste, som gik ud på
i små grupper at drage på landet, hvor de skulle hjælpe bønderne med landbruget. Det
var rigtig hårdt og slidsomt arbejde, hvor modydelsen var logi og (ofte dårlig) kost.
Efterhånden kom fronten nærmere og Ingrids mor bad om at måtte rejse fra byen,
men myndighederne tillod det ikke. Tilsit var dengang et jernbaneknudepunkt og blev
derfor udsat for luftangreb mange gange. I huset hvor Ingrid boede var der blevet
indrettet beskyttelsesrum i kælderen. Mangen en nat har hun sammen med sin mor og
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storesøster Christel skulle styrte i kælderen for at være beskyttet mod
bombardementerne. Ofte har hun måttet opleve nervepirrende timer med lyden af
bombemaskiners brummen og detonationer af bomber. En gang var de nær ved at
omkomme fordi en bombe detonerede ved huset, og beskyttelsesrummet i kælderen
blev raseret.

Ingrid Daege om sin grumme fortid…

Efter et af disse bombeangreb oplevede hun et gruopvækkende syn, idet et tog med
mange tyske soldater var blevet udbombet på rangerterrænet tæt ved huset. Mange af
soldaterne lå fortsat døde eller lemlæstede rundt omkring. Fra myndighedernes side
blev det meddelt, at enhver der tilranede sig noget fra soldaterne eller deres
udrustning, ville blive henrettet uden videre. Ingrids mor indskærpede derfor på det
kraftigste over for pigerne, at de på ingen måde måtte forgribe sig på de dele.
Skolerne var lukkede. Ingrid og hendes legekammerater legede i nærheden af
hjemmet. Her kom de til at løbe over en større mængde fyldte konservesdåser. Dem
skjulte de et sted og transporterede hjemover inden for jakken med en snor om livet.
Første gang Ingrid havde et sådant ”rov” med hjem fik hun et par øretæver af sin mor.
Mest fordi hun kom sent hjem og fordi moderen var ængstelig over at hun var borte.
Men ”byttet” faldt i god jord, alle fødevarer var jo rationeret. Efter fortæringen af
dåsemaden fulgte en mindst lige så svær opgave, nemlig at skaffe de tomme dåser af
vejen. De var jo vidnesbyrd om den ulovlige tilegnelse.
Efterhånden hævede myndighederne restriktionerne, og Ingrid samt hendes søster og
mor fik lov til at tage på landet og opholde sig hos bedsteforældrene. Det blev en efter
omstændighederne god tid. Man skulle dér i begyndelsen vænne sig til at være under
tag med to russiske krigsfanger og en udskrevet polsk tjenestepige. Krigsfangerne var
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venlige og en stor hjælp i det daglige arbejde på gården. Ingrids mormor stammede
fra Hviderusland og kunne derfor kommunikere med krigsfangerne.
Fronten rykkede faretruende tæt på og tyske tropper dukkede op i nærheden. Nogle af
dem kom Ingrid og hendes søster i kontakt med ved et tilfælde. Ingrid spillede ”Kirsten
giftekniv” og var årsag til at søsteren Christel lærte en ung soldat at kende, som var
telegrafist ved et panserregiment. Enden af den historie blev, at søster Christel lidt
hovedkulds blev forlovet. Karlheinz, som den unge soldat hed, stammede fra
Rendsborg.
Hen på efteråret 1944, hvor vinteren satte ind tidligt, blev der givet tilladelse til
evakuering. Bedsteforældrene blev på gården medens moderen med de to døtre fulgte
trop med alle øvrige flygtende. Det blev begyndelsen på en tid med umenneskelige
lidelser og strabadser. På et tidspunkt fik de tre et lift med nogle militære lastbiler. Men
de blev fordelt med Ingrid på én lastbil og mor og søster på en anden. Sidstnævnte fik
havari og de tre kom fra hinanden. Det blev en ekstra hård prøvelse for Ingrid, som
gjorde alt for at finde sine nære, men forgæves. På sin videre færd væk fra krigens gru
kom hun på tværs af en militær enhed, hvor hun endte op med at blive iklædt,
nødtørftigt uddannet og forklædt som tysk soldat. Som sådan var hendes enhed
uheldig og endte i russisk fangelejr. Der var hun tæt på at få sin identitet som pige
afsløret. Ved et lykketræf blev hun genkendt af en af de to russiske krigsfanger, der
havde været på bedsteforældrenes gård. Han hjalp hende til at flygte. Hun fik endda
udvirket at en ældre tyske befalingsmand, som havde været hende en uvurderlig
støtte, blev frigivet også, han skulle være hendes guide, ellers ville hun være fortabt i
det uvejsomme vinterlandskab. Befalingsmanden blev imidlertid senere såret på den
videre færd, men han overtalte Ingrid til at fortsætte på egen hånd. At hun på den
måde havde været tvunget til at efterlade et menneske i nød har siden hen naget
hendes samvittighed.
Ved et rent lykketræf fandt den lille familie sammen igen, idet Ingrid blev genkendt af
sin søster. Man var nu ved byen Braunsberg. En mulighed for at komme vestover var
at komme med skib hen over Østersøen. Ingrids mor forsøgte at få plads på et af
skibene fra byen Pillau. De var på listen til at skulle sejle med ”Wilhelm Gustloff,” men
den tur blev ikke til noget, fordi unge over 16 år ikke kunne komme med. Ingrids mor
valgte derfor muligheden fra, fordi hun ikke ville lade sin datter på 16 år i stikken.
Reelt var dette fravalg et lykketræf, for skibet blev i det efterfølgende sænket af en
russisk u-båd. Eneste udvej var derfor at fortsætte med flygtningestrømmen. Her kom
man i første omgang til at opleve en forfærdende tur over isen ved Frisches Haff, en
indsø langs med kysten. Det blev en dødsrute for mange mennesker, som ikke klarede
turen over isen i vinterstormen. Storesøster Chistel blev alvorligt syg i tiden efter og fik
høj feber. Der var et ældre ægtepar som forbarmede sig over den lille familie og gav
dem kørelejlighed på deres hestevogn. Det blev en stakket frist, for piloterne i et par
engelske jagerfly valgte at beskyde flygtningekolonnen med deres maskinkanoner,
hvorved det ældre ægtepar blev dræbt.
Videre gik det til fods langs med Østersøkysten og i marts nåede man det udbombede
Hamborg. Det hele var besværet af at man undervejs havde mistet alle personlige
papirer. Fra Hamborg gik det videre mod søster Chistels forlovedes forældres hjem i
Rendsborg. Men forinden stoppede man i Neumünster, Ingrids fødeby, hvor man fik
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hjælp til at få identitetspapirer bragt i orden. Videre til Rendsborg, hvor de tre fik et
lille værelse til deling. Det var trange forhold.
Men det lykkedes at skaffe til dagen og vejen ved flid og arbejdsomhed. Ingrid
arbejdede som oprydder og rengøringshjælp på operationsstuen på et lazaret.
Krigen sluttede. Men eftervirkningerne af den lange tur til fods, hvor Ingrid næsten
ikke havde haft fødderne ude af de støvler hun havde haft på, begyndte at melde sig.
Ingrid havde mistet huden på fødderne og de var meget betændte. Den behandling
hun kunne få var ikke tilstrækkelig og der begyndte at komme blodforgiftning i benene.
En tysk læge lod hende forstå, at hvis tilstanden forværredes ville der være alvorlig
risiko for at der ville opstå koldbrand, hvilket uvægerlig ville betyde amputation. Hun
fik også oplyst, at englænderne var i besiddelse af et middel, der muligvis kunne
kurere ondet. Hun henvendte sig hos englænderne og fik sat sin vilje igennem ved
stædigt og vedholdende at insistere på, at de skulle hjælpe hende. Det resulterede i, at
hun helt mod reglerne blev indlagt på et britisk militærhospital og behandlet med
penicillin — og hun blev kureret.
Hendes far kom hjem efter krigens afslutning og nogle måneder i amerikansk
fangenskab. Helskindet, men med ar på sjælen. Karlheinz dukkede op i 1947 i en
elendig fysisk forfatning, udmagret og syg efter først at have været i amerikansk,
senere russisk fangenskab.
Christel blev gift med Karlheinz året efter og blev senere forældre til to drenge. Ingrids
forældre gik fra hinanden, men hun holdt forbindelsen til dem begge til deres dages
ende. Bedsteforældrene blev i 1950 forvist fra deres hjem og sendt til Vesttyskland,
fordi der ikke var arbejdskraft i dem længere. Morfaderen døde kort tid efter.
Mormorderen, en stærk kvinde, der var i stand til at udstå alle strabadserne, blev en
ældre dame, langt over 90. Ingrid selv blev ikke gift og fik ej heller børn, men levede
lykkeligt sammen med en mand, hvis børn, børnebørn og oldebørn nu er Ingrids; alle
sammen på gule plader.
Ingrid rundede sit foredrag af med at fortælle, hvorfor hun valgte at slå sig ned i
Danmark. Det besluttede hun lige efter krigen, hvor hun gennem den tyske kirke
havde fået tilsendt tøj fra den danske folkekirke. Det blev hun så glad for, at hun
tænkte, at folk, der – under de vilkår, som herskede på daværende tidspunkt – havde
overskud og så meget medmenneskelighed, at de kunne tænke på at sende klæder til
hende, måtte være værd at leve iblandt. Det kom til at tage en rum tid med afstikkere
til Schweiz og Sverige førend hun endelig i 1957 fik en ”fod i døren” og kom til
Danmark. Ingrid erhvervede sig senere dansk statsborgskab. Hun fik job i
Flyvematerielkommandoen, hvor hun stiftede kendskab med Hjemmeværnet, som hun
valgte at blive medlem af, fordi hun tror på idéen om, at også hun kunne gøre en
forskel ved på den måde at bidrage til landets forsvar. Ingrid modtog i 2002
Hjemmeværnets Fortjensttegn og har siden været medlem af Hjemmeværnet, således
at hun for nogle år siden fik tildelt Hjemmeværnets Anciennitetstegn for 25 års frivillig
tjeneste.
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Ingrid Daeges foredrag bevægede de mange tilhørere

Referenten vil gerne nævne, at
foredragssalen under hendes
rekordmange tilhørere, idet vi
Kastellet, hvoraf de seksten
foredragsaften.

Ingrid er en gudbenådet fortæller. Der var helt stille i
fem kvarter lange fortælling. I øvrigt var der
var 59 mennesker samlet i Gamle Varmecentral i
var gæster. Det var i sandhed en sjælden fin
Erling Flebbe


…. se så — nu kører det….
Nogle kredsmedlemmer vil muligvis huske, at jeg sidste år kom med et længere indlæg
i MEDDELELSER om årets traditionelle Klipfiskfrokost. Jeg synes, at dette års frokost
også fortjener at blive nævnt – af tre grunde.
Dels lykkedes det for kantinepersonalet i Kastellet at overgå sig selv fra sidste år, hvad
angår tilberedning og anretning af den særegne ret, som klipfisk nu engang er. Det var
nemlig rigtig flot og med alle de tilhørende garneringer som det sig hør og bør.
Dels var deltagerantallet øget med over 30 %, i forhold til tidligere. Det siger måske
ikke så meget, men når antallet af fremmødte er gået op fra 22 i 2013 og sidste år til
30 i år, må det på en eller anden måde vidne om, at kredsen har et godt arrangement
kørende, som medlemmerne synes er værd at deltage i.
Dels synes vi at have fundet en modus, hvor Klipfiskfrokosten består af en kulinarisk
del, med god mad med godt øl og gode snapse til, og en underholdende del, hvor
medlemmerne selv bidrager med sekvenser af perler fra vores kulturskat eller fortæller
skæmtende indlæg til almindelig moro. Hvad angår den lødigere del, mener jeg at
Knud Rasmussen, Peter Aage Henriksen og Bjarne Skov Jensen fortjener at blive
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omtalt. Peter Aage Henriksen fordi han indviede de fremmødte medlemmer i sine
oplevelser den 21. marts 1945, hvor Den franske Skole ved en fejl blev bombarderet af
RAF. Peter Aage gik dengang i den til skolen knyttede børnehave. Knud Rasmussen og
Bjarne Skov Jensen fordi de reciterede skillingsvisen om ”Maren og Per” henholdsvis
Christian Winthers ”Flugten til Amerika.”

Peter Aage Henriksen om sine oplevelser ved bombardementet af Den franske Skole

Som afsluttende bemærkning for denne omtale af årets arrangement er der to ting, jeg
finder trang til at fremhæve. Vigtigst er det, at jeg på kredsens vegne udtrykker en
stor påskønnelse til den trofaste, lille skare, der står bag alle de praktiske dele, der er
forbundet med dette og alle øvrige arrangementer, vi har på programmet i årets løb;
uden dem skete der helt enkelt ingenting. Men i tilfældet ”Klipfiskfrokost” synes jeg
også de fremmødte medlemmer fortjener et skulderklap, for deres fine tilslutning. Det
tager jeg som udtryk for, at vi formentlig har ramt noget rigtigt, og jeres deltagelse
kan være med til at vække interessen hos andre i kredsen, som måske ikke tidligere
har turdet vove sig ud i det for danskere kulinarisk nicheprægede, som klipfisk vel må
karakteriseres som.
Erling Flebbe


Forårs-/sommerekskursion til Mosede Fort onsdag den 27. maj 2015.
Vi forsøger at gentage succesen med den model, der blev prøvet i Kalundborg i 2012
hos Knud Rasmussen. Denne gang er det foreningens redaktør, som gerne vil lægge
hus til og give et enkelt glas.
Derfor bliver programmet for den 27. maj som følger:
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Kl. 10:00 Velkomstglas hos Britha og Bjarne Skov Jensen på adressen Birkedalen 11,
2670 Greve.
Kl. 10:50 Vi forlægger til Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve.
Kl. 11:00 Besøg ved og rundvisning på Mosede Fort.
Kl. 13:00 Vi forlægger til FORTET, Café & Restaurant, Mosede Strandvej 91, 2690
Karlslunde for indtagelse af frokost.

15 cm kanon M/1884 i voldlavet - en såkaldt kvindekanon

Afstanden fra Brithas og Bjarnes hjem til Mosede Fort er 2,2 kilometer.
Deltagerne må klare turen til Greve Strand samt lokalt i området og hjem igen på egen
hånd. Der er gode transportmuligheder, idet der går S-tog til Karlslunde Station, der
ligger 700 meter fra fortet. Man kan køre med bus fra Karlslunde Station til et
stoppested, der hedder Mosede Fort, men det ligger blot 250 meter fra selve Fortet.
Kort med kørevejledning til de enkelte destinationer vil tilgå deltagerne i god tid.
Tilmelding ikke senere end den 19. maj 2015 kl. 12:00 til formanden. Pris pr.
deltager er kr. 250.
Erling Flebbe

Midt- og Vestsjællands Kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com

Kære medlemmer
Så er en ny sæson skudt i gang. Vi tror, at den bliver mindst lige så god som de
foregående. Der blev lagt et solidt fundament ved vores generalforsamling den 3.
marts. Se nedenfor hvad der skete og blev vedtaget, og endnu længere nede, hvor
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langt bestyrelsen er kommet med planlægningen af aktiviteterne i 2015. Vi vil gerne
være på forkant.
Referat af Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015
Velkomst ved Formanden. Vi var en mindre flok på 16 fremmødte. Afbud fra fire af
forskellige årsager i 11. time. Formanden bød også velkommen til et nyt medlem,
orlogskaptajn Henrik Wranér fra Korsør, som desværre var forhindret i at være til
stede. Det var rart at få nogen af søens folk med; dem har vi ikke så mange af.
Mogens Røgind blev foreslået og valgt som aftenens dirigent. Han modtog valget, og
pointerede, at der som vanligt ville blive ringet rigeligt med klokken.
Herefter startede dirigenten generalforsamlingen ved at konstatere, at den var rettidigt
indvarslet, trods et datoskift i sidste øjeblik, og gav herefter ordet til formanden
1. Formandens beretning: Den har været udsendt i ”MEDDELELSER Nr. 199
Januar–marts”. Hovedpunkter blev gennemgået bl.a. forholdene om kontakt til
forsvaret, hvor vi skulle lægge os foreningens formålsparagraf § 2, stk. 1, pin 2
og 3 på sinde:
- at vedligeholde kontakt og kendskab til Forsvaret
- at give oplysning om historiske og aktuelle forhold med relation til Forsvaret,
samt virke for Forsvarets interesse.
Emnet er på dagsordenen ved det kommende repræsentantskabsmøde i april.
Beretningen blev godkendt.
2. Virksomheden i det kommende år. Der er planlagt et foredrag 16. april,
”Slagelsekompagniet 5213”, som nåede at blive 51 år, inden det blev
nedlagt/sammenlagt. En del gode forslag om sommerudflugt. Der var forslag
om Sprogøtur, meget vanskelig og dyr, man kunne kun hæfte sig på
eksisterende ture. Også Agersø–Omø blev nævnt som muligheder. Det blev
foreslået, at der snarligt blev meldt ud om tur og datoer, så medlemmerne
kunne planlægge derefter.
Skydningerne er fastlagt og skydebane bestilt på Bredetved, følgende datoer:
21. maj, 11.juni, 13. og 20. august, alle dage kl. 18:30–21:00, og 22. august,
kl. 09:00-11:30 med efterfølgende frokost til ca. kl. 16:00.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Søren Nør fremlagde et fint
regnskab. Foreningen har en beholdning på kr. 23.997,49. Regnskabet er
omhyggeligt revideret af vor nye revisor Tommy Pedersen og fundet i orden.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent: Forslag til uændret kontingent på 100,00 kr. selvom
Landsstyrelsen har annonceret, at de nok er nødt til at have penge igen efter et
par års pause. Vedtaget.
5. Valg til bestyrelse m.v.
o Formand (Hans Jürgen Jürgensen) ikke på valg
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o
o
o
o
o
o

Næstformand (Mogens Røgind) genvalgt
Forretningsfører (Holger Janns) ikke på valg
Kasserer (Søren Nør) genvalgt
Bestyrelsesmedlem (Søren Jørgen Larsen) ikke på valg
Revisor (Tommy L.R.J. Pedersen) ikke på valg
Suppleant (Tommy N. Andersen) ønskede ikke genvalg. Der
blev ikke valgt nogen suppleant.

6. Forslag/forespørgsel fra Landsledelsen til drøftelse på repræsentantskabsmødet.
- Medlemsblad digitalt? Ikke noget problem for os.
- Ønske om besøg af Landsformand? Ikke noget umiddelbart behov, men
såfremt det kan udmøntes i en orientering om Forsvarets nuværende forhold
(Nationens tilstand) ved landsformanden, har det absolut interesse.
- Tilslutning til Landssoldaterforening? Nej tak.
7. Forslag fra Kredsbestyrelse: Ingen.
8. Andre forslag: Ingen.
9. Eventuelt: Bestyrelsen blev pålagt snarligt møde om Sommerudflugt.
Mødet afholdes den 11. marts kl. 10:00.
Der var strække-ben-pause medens der blev dækket bord, herefter gik man i
gang med den forlorne skildpadde med en udmærket rød Italiener til. Snakken
gik lystigt, Det blev et godt stykke over kl. 22:00 inden lokalet var rømmet.
Holger Janns
Referent


Bestyrelsens planlægningsmøde den 11. marts
Det var ret enkelt. Det vigtigste var at finde et emne for vores sommerudflugt – og så
en dato. Der var temmelig mange forslag at forholde sig til, men vi endte med følgende
– som nu er aftalt og bekræftet:
Byvandring i den dejlige by Skælskør og frokostudflugt med turbåden
Skjælskør V.
PROGRAM FOR SØNDAG DEN 26. JULI, KL. 11:00–14:00
10:50 (Senest) Vi mødes foran Bymuseet nede ved havnen. Der kan man parkere. Der
er også toilet. Hvis alle P-pladser er optaget, kan man parkere bag biblioteket på den
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anden side af strømmen. Man kan tydeligt se vores ”skiv”. Det skal vi sejle med
senere. Madpakkerne (i køletasker) kan efterlades i bilerne.

Turbåden Sjælskør V

11:00 En repræsentant for Bymuseet vil tage os med på en byvandring af en lille times
varighed (ingen bunkers og borge!) i den idylliske by Skælskør med de mange gamle,
smukke huse. Og en hel del røverhistorier. Vi slutter foran museet ca. kl. 12:00. Så
kan vi stadig se vore biler og vores skib.
12:30 (Senest) Vi går om bord på Skjælskør V med vore madpakker. Øl og vand,
kaffe og the kan købes om bord til fornuftige priser, og vi synes, at vi alle bør støtte
dette gode foretagende, som drives af frivillige, ulønnede mennesker. Pengene går til
Museumsforeningen. Når vi er på plads, sejler skibet ud af fjorden med kurs mod
Storebælt, og vi får fortalt om de steder vi passerer på vej ud. Efter 45 minutters
sejlads vender vi om, og så er det tid for frokost. Kl. 14:00 lægger vi til i havnen igen,
og så slutter dagens program.
Hvem kan deltage? Det kan medlemmer og deres ”livsledsagere”. Ikke andre.
Hvad koster det? Det koster kr. 50 pr. deltager (kr. 100 pr. par)
FOUAT betaler for sejlturen og for byvandringen.
Hvis du vil vide mere om vores turbåd, så se info@bykontoret.dk
Tilmelding er vigtig: Til Holger, senest mandag den 20. juli inden kl. 18:00.
Anden info: Der er plads til 90 om bord. Så mange bliver vi ikke. Så det kan være, at
vi laver en aftale med en anden forening om at deltage – mod betaling, forstås.

- 21 -

Foredragssæson efterår 2015 september – medio november
Vi har en skitse til tre foredrag, men der er ikke lagt noget fast endnu, fordi de to af
emnerne er ”oppe i tiden”. Men emnerne kunne være:
September: Mellemøsten, Islamisk stat og Kalifatet.
Oktober: ”Nationens tilstand”. Der sker åbenbart – langt om længe – noget i vores
forsvar. Det vil vi gerne have en kompetent og ansvarlig person til at fortælle om. Vi
gider ikke flere ammestuehistorier.
Primo november: Slaget ved Warszawa 1920 – da den røde fare blev stoppet.
Afslutning
Det var vist det! Vi skal nok følge op på det ved direct mail fra Holger, når der sker
noget nyt.
Venlig hilsen
Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand



Fyns Kreds
Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV
 6594 2530
2258 6594 - : kfrim@hotmail.com
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev
 6535 1042
4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860
228


En ualmindeligt almindelig generalforsamling!

Torsdag den 5. marts holdt Fynskredsen i FOUAT generalforsamling på
Soldaterhjemmet Dannevirke. Traditionen tro var der inviteret ledsagere med til
fællesspisningen efter generalforsamlingen.
Hele selskabet sang, også traditionen tro, sangen: ”I Danmark er jeg født”. Anderledes
kan det jo næsten ikke være på H.C. Andersens Fyn. Men efterfølgende måtte
damerne/ledsagerne retirere til det tilstødende lokale, mens medlemmerne holdt
generalforsamling. I forbindelse med dette hørtes følgende ordveksling: Preben, luk
døren ind til damerne! - Skal den låses? Neeej!
1. Valg af dirigent
Det første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede major
Egon Aaskov til hvervet. Intet nyt under solen, majoren blev valgt til at styre
generalforsamlingen. Den nyvalgte dirigent udbrød: Tak for valget. Jeg har været
spændt på det hele dagen, om der var nogen modkandidater.
Æret være hans minde!
Inden beretningen fra formanden skulle forsamlingen mindes det ærede medlem,
kaptajn Erik Lykke Petersen, som for nylig er afgået ved døden 77 år gammel. Erik
Lykke Petersen var foreningens forretningsfører i 8 år (2000-2008). Og han genoptog
hvervet i 2011, men han måtte melde fra efter et års tid på grund af alvorlig sygdom.
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En ægte hædersmand, som vi alle vil savne. Æret være hans minde. Herefter to
minutters stilhed.
2. Formandens beretning
Formanden, major Kjeld Frimuth, gik herefter over til beretningen for det forløbne
foreningsår:
Jeg vil nu fortælle om et år, der ikke er meget forskelligt fra andre år:
Generalforsamling, repræsentantskabsmøde, 2 udflugter, skydninger og en julefrokost.
Forårsudflugten 2014 gik til den historiske slagmark på Isted Hede. Kaptajn O.V.
Pedersen var en kyndig guide på dette historiske emne. På vejen hjem via Flensburg
aflagde vi besøg ved Istedløven. Det kom vist bag på de fleste, hvor stor denne “løve"
er af dimensioner.
Landsskyttestævnet i pistol i august. Seniorsergent Gert Rieber Schultz fra FOUAT FYN
blev bedste skytte, og major Frimuth’s søn blev nr. 3. Trods disse to gode fynske
placeringer, var det FOUAT København, der løb med pokalen i år som det bedste hold.
Sensommerudflugten blev en rigtig hyggelig tur til Fregatten Jylland og til Glasmuseet i
Ebeltoft.
Hærens 400 års jubilæum blev fejret på værdigste vis, også her på Fyn. Blandt andet
med en flot koncert i Odense Koncerthus, der blev fyldt til sidste plads. Fyn bidrog med
75.000 kroner til støtte for veteranerne. Heraf er de 5.000 kroner fra vores egen kreds,
FOUAT FYN. Major Frimuth tilføjede: Lige herinde i haven bag ved Dannevirke
Soldaterhjem bliver et veteranhjem i flere etager bygget.
2014 blev rundet af med en hyggelig julefrokost efter de gode, gamle traditioner.
Beretningen blev godkendt med klapsalver fra foreningens medlemmer.
3. Foreningen i det kommende år
Først for ligger FOUAT’s repræsentantskabsmøde i Højstrup onsdag den 22. april.
Forårsturen 2015 er fastsat til et besøg i det nye museum, "Panzermuseum East”, som
ligger ved Slagelse. Et meget spændende museum med blandt andet en hel del russisk
panser og andre typer køretøjer. Datoen for vores udflugt er den 28.maj. Sæt kryds i
kalenderen. Indbydelse følger.
Skydningerne i august. I år er antallet af baner tilpasset behovet og reduceres fra 6 til
3 baner.
Efterårsudflugten bliver den 10. september. Hvor den skal gå hen, er endnu ikke
besluttet, men der er kommet et forslag: Et besøg i bunkeren på Flyvestation Karup.
Julefrokosten bliver den 11. december 2015 på Dannevirke.
4. Regnskabet
Dirigenten, major Aaskov, præsenterede 4. punkt på dagsordenen, forelæggelse af det
reviderede regnskab. Men først skulle forsamlingen trækkes med en af majorens
vittigheder om hændelsen i Smørumovre Forsamlingshus. Denne vittighed er
bortcensureret af referenten, som er medlem af Folkekirken.
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Forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg omdelte herefter kopier af årets
regnskab. Tallene var ikke gode: Kroner 10.589 i underskud på driften. Men
forretningsføreren konstaterede, at årets underskud skyldtes ekstraordinære udgifter,
som ikke vil vende tilbage. Regnskabet var revideret af revisorerne Evy Krüger og Bent
Bytoft. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Formanden Kjeld Frimuth aflægger beretning

5. Fastsættelse af kontingent
Punkt 5 var hurtigt overstået. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent. - Er der
nogen, der mener, at vi skal forhøje kontingentet? Neeej!
6. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
Herefter gik vi over til valg af bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år.
a) Formand, major Kjeld Frimuth. Genvalgt.
b) Bestyrelsesmedlem major Kurt H. Nielsen. Genvalgt.
c) Bestyrelsesmedlem, seniorsergent Gert Rieber Schultz. Modtog ikke genvalg.
d) Bestyrelsen indstillede major Morten Gravesen som nyt bestyrelsesmedlem. Valgt.
e) Revisor Bent Bytoft blev genvalgt for 2 år.
7. Behandling af forslag til repræsentantskabsmødet
Det
blev
oplyst,
at
landsforretningsfører
Erik
Petersen
fratræder
på
repræsentantskabsmødet i Højstrup den 22. april. Der skal ikke være egentligt valg om
posten, men FOUAT FYN støtter, at kommandør Annemette Ruth udpeges som ny
forretningsfører på landsplan.
Landsledelsen ønsker at komme ud at besøge kredsene. Det blev besluttet, at vi
ønsker besøget i forbindelse med generalforsamlingen.
8. og 9. Behandling af andre forslag
Der var ikke indkommet andre forslag.
10. Eventuelt
Under eventuelt, blev det drøftet lidt om distributionen af FOUAT MEDDELELSER. En
kommentar: Det kan ikke passe, at man skal undvære “MEDDELELSER” hvis man ikke
har en computer. Eller i det hele taget at blive nødt til at stå af samfundet og være
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hægtet af med den samme begrundelse. Man bør tage hensyn til alle dem, som har
behov!
Palle Christiansen
Kaptajn

Sydjyske Kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com
Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia.
 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776

Siden sidst
Ordinær generalforsamling 4. marts 2015
I generalforsamlingen på Ryes Kaserne deltog 12 af kredsens medlemmer.
Dirigent: OL-R Jens Vesterlund.
Fra bestyrelsens beretning:
Kredsen har 47 medlemmer.
Der har ikke været mange aktiviteter i 2014.
Der var kun få, der deltog i gudstjenesten i Haderslev den 5. maj.
Den 16. september deltog vi med 14 personer incl. damer i et arrangement på Ryes
Kaserne inviteret af Officersforeningen i Fredericia, Våbenbrødrene og Brigadens
Venner. Her fortalte oberst Lars Møller om indholdet i sin bog "Tak for turen", og
derefter var der spisning i Officersmessen.
Fynskredsen havde meget venligt inviteret os til at deltage i deres skydninger. Ved den
afsluttende konkurrenceskydning dukkede et af vores medlemmer, løjtnant Bøje Eskild
Hansen, op, og han får derfor kredsens pokal i 2014. Der er tilsyneladende ikke den
store interesse for at deltage i skydninger, så vi vil i 2015 bede Fynskredsen om at
invitere os igen.
I slutningen af beretningen lagde formanden op til debat:
- Er der brug for en forening som FOUAT og for Sydjyske Kreds? Vi har et meget lille
medlemstal, og vi får ikke nye ind. Hvorfor?
- Oprindelig var formålet med foreningen at opretholde medlemmernes militære
færdigheder, mens de var hjemsendte. Det er vist ikke en begrundelse i dag.
- Så er der det sociale samvær. Det er naturligvis værd at dyrke, for vi har meget
tilfælles. Men hvor kan vi dyrke det? I soldaterforeninger, i garnisonernes
officersforeninger, i De Blå Baretter, Våbenbrødreforeninger, Brigadens Venner og
mange andre steder. Hvordan adskiller vi os i FOUAT fra dem, og kan vi tilbyde noget,
som de andre ikke kan?
- Jeg er selv i tvivl, sagde formanden. Men jeg er parat til at tage to år mere som
formand, for projektet skal have en chance, da vi nu på nationalt plan har en formand
og får en forretningsfører, som måske kan gøre en forskel.
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I den efterfølgende debat kom det frem, at det var nødvendigt at få nye medlemmer
ind i kredsen. Vi orker ikke mere de store arrangementer, så der skal være tale om
interessante endagsarrangementer. Hvis vi ingen berettigelse har, så er det bedre at
beslutte et ophør i stedet for bare at uddø af mangel på medlemmer og interesse.
Sydjysk er en geografisk stor kreds, og det hæmmer adgangen til fælles
arrangementer.
Der blev ikke truffet nogen form for beslutning, men der var en opbakning til at
arbejde på, at udviklingen kan vendes, og hvis det ikke sker, så må diskussionen tages
op på ny.
Regnskab og fastsættelse af kontingent
Regnskabet viste et overskud på 122,41 kr., og egenkapitalen var på 12.752,46 kr.
Årskontingentet blev uændret på 150 kr.
Valg: Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand, OL-R Hans Vedholm genvalgt for to år
Bestyrelsesmedlem/forretningsfører: MJ Ole E. von Holck (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem/kasserer: MJ Karsten V. Petersen genvalgt for to år
Bestyrelsessuppleant: MJ K. Fabricius genvalgt for to år
Revisor: LT G. Ebbesen genvalgt
Revisorsuppleant: KN P. Sejerup genvalgt.

Deltagerne i generalforsamlingen på Ryes Kaserne med damer

Efter generalforsamlingen og frokost holdt garnisonskommandanten i Haderslev,
oberst Søren Bo Bojesen, foredrag over emnet "Rusland kan ikke forstås med
forstanden – hvorfor (re)agerer Putin, som han gør?"
Obersten er uddannet som sprogofficer i russisk, har gennemgået det russiske
generalstabskursus og været forsvarsattaché i Moskva fra 2003 til 2008. Senest har
han været chef for DATS - Danish Advisory Training Staff - under Danske Division for
brigaderne i de baltiske lande.
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Indlægget var særdeles aktuelt set i lyset af, hvad der er sket på Krim og i Ukraine. Vi
fik indblik i Sovjetunionens og Ruslands historie frem til "Putinismen", der står for, at
Rusland skal være en respekteret og en frygtet stormagt. Og så er begreber som at
lyve og at benægte fakta blevet til hædersbetegnelser. Imens vokser det russiske
forsvarsbudget og er nu oppe på, hvad der svarer til 634 milliarder kr.
Kommende arrangementer
Den af mange ønskede udflugt til A.P. Møller Skolen i Slesvig er på plads: Det bliver
den 26. maj 2015.
Vi kører i egne vogne (samkørsel i størst muligt omfang) til Frederiksberg Kirkesal,
Mansteinstraße 9, Schleswig, hvortil vi ankommer kl. 10:00 (Der er 41,6 km fra
motorvejs-grænsen ved Ellund til Mansteinstrasse 9). I Frederiksberg Kirkesal vil
pastor Christian Ulrik Terp fortælle lidt om den danske kirke og menighed i Slesvig og
lidt om det danske mindretal.
Kl. ca. 12 kører vi til Wikingturm (Wikingeck 5, 24837 Schleswig), hvor vi spiser
frokost på 26. etage med en fantastisk udsigt over byen (der vil for de gangbesværede
blive mulighed for at benytte elevatoren).
Kl. 15 skal vi møde op ved A.P. Møller Skolen (Fjordallee 1, 24837 Schleswig), hvor
Klaus Plön fra Skoleforeningen vil stå for rundvisning og orientering (også her er der
elevatorer). Forventet tid: 1½ time.
Det forventes, at frokosten (eksklusive drikkevarer) kan erholdes for max. kr. 100 pr.
kuvert. Resten af arrangementet er gratis; men det forventes at deltagerne betænker
såvel Frederiksberg Kirkes kirkebøsse som A.P. Møller Skolens besøgslegat med (ikke
klingende, men brændbar) mønt.
For at vi kan nå at arrangere samkørsel bedes de, der har lyst til at deltage, om at
tilmelde sig hos ovennævnte forretningsfører snarest.

Midtjyske Kreds
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
 2096 9560 - : SES@PC.DK
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97, 1., 9220 Aalborg Øst
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk

Nordjyske Kreds
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97, 1., 9220 Aalborg Øst
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk
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Generalforsamling
Kredsens generalforsamling afholdtes onsdag den 4. marts 2015 i Gildeborgen
Rafns Alle 1, Aalborg. 13 medlemmer var mødt op. Yderligere 8 gæster.
Generalforsamlingen indledtes med at mindes vort afdøde medlem kaptajn Martin T.
Mærsk, der afgik med døden den 19. februar 2015.
1. Valg af dirigent: OL Jørgen Rasmussen blev forslået og valgt
2. Beretning ved formanden Franz Strehle. Franz Strehle gennemgik de aktiviteter
der havde været i årets løb samt henviste til oversigten, der havde været i bladet.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
3. Virksomheden det kommende år. Bestyrelsen havde arbejdet med en forårsudflugt
primært i Vendsyssel, men ikke alt var endnu plads. Der er indkommet et tilbud
fra en flyfabrik i Hamborg om et virksomhedsbesøg. Nærmere vil tilgå. Ligeledes
er der tilsagn fra Torvecafeen i Nibe om besøg i forbindelse med SILDEDAG. Sidste
års populære Sildedag vil blive gentaget. Da Torvecaféen har skiftet ejer er datoen
endnu ikke fastlagt.
En 6-7 dages studietur til Polen med besøg på steder for 2. verdenskrig begyndelse
vil tilgå.
Der var flere forslag til Forårsudflugten. Når denne er fastlagt vil der tilgå medlemmerne nærmere. Beretningen godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Året resultat viser et større forbrug og
en mindre beholdning. Tilskud fra kommunen til sociale aktiviteter er bortfaldet i
2014, ligesom kredsen har støttet flere arrangementer og aktiviteter med tilskud.
Bortfaldet af det kommunale tilskud nødvendiggør, at det fremover ikke vil være
muligt at støtte eks. bowling m. m.
Regnskabet, der forud var tilsendt alle medlemmer, blev godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2016. Der blev fremsat forslag til en forhøjelse på
50 kr. bl.a. ud fra, at landsforeningen ikke har opkrævet kontingent fra kredsene de
sidste par år. Og da vi ikke kender resultatet fra FOUAT repræsentantskabsmøde
i Odense den 22. april 2015, om vi i 2015 bliver fritaget for kontingent, og derved
kan imødese en større udgift, så ønskes kontingent forhøjet til 200 kr. årligt fra
2016. Forslaget blev vedtaget.
6. Valg:
a. Genvalg af Franz Strehle som formand.
b. Valg til bestyrelsen. KN Per Ehrhorn blev genvalgt. I stedet for MJ Mogens
Danielsen, der ikke ønskedes genvalg, blev foreslået og valgt KN Verner
Busse.
c. Suppleant til bestyrelsen: KN Jes Reiner Pedersen genvalgt.
d. Valg af revisor. Da KN Verner Busse indtræder i bestyrelsen blev foreslået og
valgt MJ Knud Erik Buus. Som revisorsuppleant blev PL Gert Larsen genvalgt.
e. Som fanebærer blev PL Lars Nielsen genvalgt. Som suppleanter til fanebærere
blev KN Jes Reiner Pedersen, KN Leif Nygaard samt formanden Franz Strehle
genvalgt.
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet
forslag.
8. Forslag fra bestyrelsen. Der er ikke indkommet forslag.
9. Eventuelt.
PL Lars Nielsen, der også er formand foreningen Venner af Israel og afholder
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en del foredrag i årets løb tilbød, at der tilgik FOUAT orientering om foreningens
foredrag i Vesterkær kirke, hvortil FOUATs medlemmer var velkomne til at deltage.
Dirigenten OL Jørgen Rasmussen kunne derefter afslutte generalforsamlingen og takke
for god ro og orden, og derefter give ordet til formanden.
Formanden takkede dirigenten for en god, velstyret generalforsamling.

Foredrag
Tidligere generallæge Svend Trier, Aarhus havde indvilget i at holde et foredrag,
dels om sin deltagelse i Modstandsbevægelsen, flugt til Sverige og optagelse i Den
danske Brigade i Sverige, samt hans virke i brigaden efter hjemkomsten den 5. maj
1945, hvor han på grund af sit kendskab til tyske forhold og det tyske sprog blev sat til
at medvirke til afvikling af de tyske stillinger ved den tyske Hanstholmfæstning.
Det var et utroligt veludført foredrag af den 96-årige generallæge, der med stor
entusiasme, levende fremstilling, en fantastisk hukommelse, et klart og tydeligt sprog
kunne holde tilhørerne fangne.
Som 16-årig den 9. april husker han den tyske besættelse. Senere indgik han i Modstandsbevægelsen. På et tidspunkt i 1943 blev det nødvendigt at flygte til Sverige. Her
blev han lidt senere optaget i Den danske Brigade, som blev oprettet den 15.
november 1943. Den bestod af danske modstandsfok og militære personer, som var
flygtet til Sverige. Brigaden var en del af den danske modstandsbevægelse, og dermed
under
kommando
af
Frihedsrådet.
Brigaden
omfattede
til
sidst
ca. 5.000 mand, opstillet som brigade med stab, 4 lette bataljoner, en tung bataljon,
et panserværnskompagni, et morterkompagni, felt- og ordenspoliti, motorvognskompagni, sanitetskompagni, den danske flotille, et lottekorps samt flere
arbejdskommandoer. Den første bataljon på ca. 500 mand, bestod af personel, der
tidligere havde aftjent deres værnepligt, senere oprettedes 2. bataljon – den som
Svend Trier indgik i. Efterhånden som der tilgik flygtninge fra Danmark oprettede man
øvrige enheder. I starten blev brigaden bevæbnet med håndvåben, senere indgik
forskellige MG, panserværnsvåben, først lette morterer, senere op til 120 mm MT.
Uddannelsesniveauet var højt. Der var ingen begrænsning i træning og skydning.
Svenskerne stillede ammunition og arealer til rådighed til uddannelse.
Svend Trier orienterede om de forskellige lejre, der blev oprettet. De blev placeret i de
skånske skove, væk fra den svenske befolkning. Ofte blev bataljonerne flyttet til
områder i Småland eller til området nordvest for Stochholm. I begyndelsen var det
teltlejre. Men i 1944 blev det til forlægninger i stationære lejre med indkvartering i
bygninger. Disciplinen var om ikke hård, så kontant. Forbrød man sig mod
bestemmelserne, så var det afgang fra brigaden. Svend Trier fortalte levende om
dagligdagen og træningen i de forskellige lejre. Søfolk og personer fra den danske
Marine blev samlet i Landskrona, hvor Den danske Flotille blev oprettet og fik skibe
stillet til rådighed. Uddannelse var som for let infanteri. Alt foregik til fods. Skulle der
bruges køretøjer, så skulle der ske henvendelse til Motorvognskompagniet.
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Den 4. maj blev hans bataljon forlagt til Helsingborg, hvorfra man blev sejlet over til
Helsingør den 5. maj. Herfra med tog til København. Den 10. maj blev bataljonen
forlagt til Thisted. Brigadens opgaver var primært bevogtning, først og fremmest
grænsebevogtning samt bevogtning af særlige områder som kaserner, flyvepladser,
større broer og lignende samt tyske stillinger. Den danske Brigade blev opløst den 10.
juli 1945. Dog fortsatte pionerkommandoen frem til oktober 1945 med at hjælpe med
rydningen af de minefelter, som tyskerne havde etableret langs Vestkysten.
Svend Trier var blevet overflyttet til administration i bataljonen bl.a. i kraft af sit
kendskab til tysk og kom derved til Hanstholm. Han fulgte den tyske kommandant i to
måneder medens de tyske stillinger og anlæg i Hanstholm blev nedlagt. Allerede før
besættelsen af Hanstholm, eller Hansted som stedet hed, havde tyskerne udset
Hansted til et fæstningsanlæg. Dels som et fæstningsanlæg med opgave at beskytte
Skagerrak og indsejlingen til Kattegat og Østersøen dels sammen med et
fæstningsanlæg ved Kristiansand. Først med mindre kanoner, senere med opstilling af
4 store 38 cm kanoner henholdsvis ved Hanstholm og ved Kristiansand. Kanonerne
kunne række 50 km og i den smalle strimmel hav midt i Skagerrak blev udlagt
minefelter. Selv om anlægget var et fæstningsanlæg af landværts udformning var det
underlagt den tyske Marine. Fregatkäpitän Litzenberg var kommandant i Hanstholm
under hele krigen. Han havde været med til udformning og planlægning af anlægget.
Meget af det tyske personel gik i sorte marineuniformer men ofte en sammenblanding
af uniformer ud fra uddannelse og tilhørsforhold. Hertil mange hundrede krigsfanger,
især russiske krigsfanger. Styrken i Hanstholm var oppe på over 30.000.
Til orientering kan nævnes, at granaten til de 38 cm kanoner vejede 800 kg. Hertil kom
at drivladningen til granaten vejede op til 2 tons. Udover de fire kanonstillinger var der
200 andre stillinger og bunkere i et område på 10 x 10 km. Fæstningen var fuld intakt
ved kapitulationen. Signaltjenesten, telefonforbindelser mellem de forskellige anlæg,
bunker i to etager med lazaret, radaranlæg, forskellige installationer som f.eks. en
biograf til flere hundrede personer fungerede.
Befolkningen i Hansted blev evakueret og måtte nedsætte sig i områder om Thisted.
Efter befrielsen og nedlæggelse af de tyske stillinger kunne de vende tilbage. Ved
brigadens ophør den 10. juli 1945 kunne Svend Trier genoptage sin uddannelse som
læge og dimitterede som læge i 1950. Senere blev han ansat som læge ved militære
kommandoer og stabe for senere at blive udnævnt til generallæge.


Ved oberst Christian M. Schmidts afgang
Den 27. februar faldt oberst Christian M. Schmidt i Aalborg for forsvarets
aldersgrænse. I den anledning var jeg, som repræsentant for københavnskredsen,
inviteret til en parade på Aalborg Kaserne, hvor jeg på første række i gæsteteltet
havde rig lejlighed til at iagttage den flotte parade, som tog sin begyndelse med, at
obersten med frue pr. helikopter blev landsat umiddelbart ved de opstillede
regimenter.
Efter honnør for fanen holdt obersten tale, hvorefter der var indbudt til reception med
mange lækkerier. Her gav obersten en prøve på en meget uformel og menneskelig
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ledelsesstil. Der var flere talere, bl.a. en som overrakte obersten et kort, således at
han uden problemer kunne komme på kasernen, når han ville.

Fra afskedsparaden

Jeg havde selv lejlighed til en kort snak med obersten, hvorunder jeg bl.a. gjorde
opmærksom på FOUAT, hvortil han svarede: "Ja, jeg har fået jeres brev"!
DET VAR EN GOD DAG - for obersten og undertegnede!
Leif Jeppesen
FOUAT Københavns Kreds


Mindesammenkomst for oberst Kaj Birksted i Norge
I anledning af 100 års dagen for oberst Kaj Birksteds fødsel den 2. marts 1915
havde Forening af Niels Ebbesens venner og FOUAT Nordkyske Kreds fået en
henvendelse fra efterkommere af norske piloter – som er samlet i foreningen
”SCRAMBLE” om at komme til Norge for at højtideligholde 100 års dagen ved at lægge
en krans på Kaj Birksted grav.
FOUAT sagde ja tak til invitationen og den 28. februar kørte et hold på 9 til Hirtshals
for at tage hurtigfærgen til Larvik. Vi kørte fra Larvik til Kragerø. Her blev vi modtaget
af ”Scramble’s” formand Carl Stousland og medlemmer fra den norske forening. Med
en bådtaxa kom vi over til Skåtøy og derfra fulgt op til kirkegården. De to faner vi
havde med blev pakket ud, og vi gik ind til graven, hvor formanden for FOUAT
Nordjyllands Kreds Franz Strehle lagde en krans på gravstedet, og hver deltager lagde
en rose. Thomas Jensen - æresmedlem fra Niels Ebbesens venner - citerede Kaj Munks
salme ”Du ved det nok, mit hjerte”. Derefter tog vi opstilling med de to faner på hver
side af gravstenen og deltagerne fordelt på hver side.
Efterfølgende er uddrag hentet fra Wikipedia:
Kaj Birksted blev i 1936 uddannet som marineflyver og reserveofficer. Kort tid efter den
tyske besættelse flygtede Birksted og Charles M. Sundby til Norge, hvor de fik kontakt
med de norske styrker. Han blev senere samme år evakueret til England og herefter
optaget på den norske flyveskole, Little Norway i Canada, hvor han virkede som
elev/instruktør. Fra august 1942 til april 1943 deltog Birksted i 60 offensive
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operationer.

Deltagerne ved Kaj Birksteds grav på Skåtøy Kirkegård

Nordmændenes og Kaj Birksteds største bedrift fandt sted den 12. marts 1943, da 331.
eskadrille under et tysk angreb på London gik i luften ved syvtiden om morgenen med
11 fly under ledelse af Kaj Birksted. De afskar 12 FW 190-fly, skød seks ned og
beskadigede fire. Det trak store overskrifter i London-aviserne som: Nordmændene
nedlægger seks prøjsere før morgenmad! Statistisk set er Birksted den wing-chef, som
opnåede den højeste score med sin wing i forhold til tabene.
Birksted sled tre Spitfires op i RAF.
Efter kranselægningen gik vi op til Skåtøy kirke til en mindesammenkomst. Svend Erik
med FN fanen og undertegnede med FOUAT-fanen efterfulgt af øvrige deltagere.
Arnfinn Jensen bød velkommen, og fortalte lidt om kirkens historie herunder hvorfor
Kaj Birksted var blevet begravet på Skåtøy Kirkegaard. Derefter fortalte journalist
Thomas Bakkerud om det han havde skrevet i forbindelse med begravelsen i 1996.
hvor han bl.a. skriver ”I stedet for at gøre Birksted til leder af flyvevåbnet blev han
bagtalt og mistænkeliggjort af forsvarsledelsen i Danmark. Havde Kaj Birksted været
norsk, havde meget set anderledes ud”.
Kaj Birksted blev tildelt Norges højeste udmærkelse under krigen ”Krigskorset” og ikke
nok med det. Han fik det med to sværd. Kong Haakon udtalte under et besøg i
Danmark efter Krigen ” Behold I bare Tordenskjold, hvis vi bare må få Kaj Birksted”.
Endelig fortalte forfatter Cato Guhnfeldt om et stort værk om de norske krigsflyvere
man var i færd med at skrive. Han havde bind tre med, som bl.a. omtalte Kaj Birksted.
Se mere på www.scramble.no.
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Formanden for menighedsrådet Bjørg Ellegaard Andersen forærede alle deltagere en
bog om kirken.
Herefter førtes fanerne ud og vi gik over til den gamle skole, hvor vi fik kaffe. Efter et
par timers samvær blev vi sejlet tilbage til færgestedet, og hjemturen kunne begynde i
et forrygende blæse- og regnvejr. En pragtfuld tur på i alt 24 timer var slut.
Sådan oplevede undertegnede turen.
Knud Erik Buus


Tur til Sønderjylland 21.-22. marts 2015.
Den 19. marts 1940 blev et britisk Whitley bombefly fra Sqdn. 051 skudt ned ved øen
Sild, og hele besætningen på fem omkom. Tre blev begravet i Kiel, én forsvandt i
havet, medens én, radiotelegrafisten LAC William George Newton, drev i land på Rømø
den 26. maj og blev begravet på øens kirkegård.
At der nær 70-årsdagen for nedskydningen skulle afholdes en mindegudstjeneste i
kirken med efterfølgende kranselægning ved graven, der er den ene af i alt 32 allierede
flyvergrave, var hovedårsagen til kredsens weekend-tur til Sønderjylland.
Lørdag den 21. marts kl. 12 mødte 9 personer, herunder 2 med tilknytning til Sydjyske
Kreds, i i alt 3 private vogne ved Medborgerhuset i Tønder, hvor der i Marinestuen
indtoges frokosten, der var tilberedt og medbragt af fru Jette Strehle.
Herfra kørtes til Gallehus, hvor de med få meter fra hinanden rejste stene markerer
findestederne for de to guldhorn, fundne i 1639 og 1734 og stammende fra 400-tallet
e. Kr. Guldhornene blev stjålet og omsmeltet i 1802.
Herefter fortsattes til Højer Sluse og derpå videre til Vidå Sluse ved det fremskudte
dige, der etableredes gennem et dansk-tysk samarbejde i årene efter stormen 3.
januar 1976, hvor havet truede med at gennembryde det oprindelige dige.
Naturligvis måtte opnås mulighed for indkøb syd for grænsen, og der kørtes via
Rudbøl, hvor grænsen går midt gennem bygaden, til Aventoft og videre til
Møgeltønder, hvor en stor kop chokolade med et stort stykke lagkage på Schackenborg
Slotskro ’trøstede’ deltagerne efter stærenes modvilje mod at levere Sort Sol.
Nu gik turen til de reserverede værelser på Ballum Hotel, hvor der kl. 19:00 serveredes
en velsmagende middag i restauranten, som var fuldt besat.
Efter morgenmaden kørtes søndag d. 22. til Rømø, hvor mindegudstjenesten, der var
en del af den ordinære gudstjeneste m/dåb, afholdtes i den store ’Sct. Clemens Kirke’,
der som sømandskirke afviger væsentligt fra den traditionelt indrettede sognekirke på
landet. Organisten spillede i postludiet på smukkeste vis bl.a. En lærke Letted’ og Prins
Jørgens March.
Under højtideligheden på kirkegården lagde formanden en krans med den engelske
rose på William George Newton’s grav.
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Fra kranselægningen på radiotelegrafisten LAC William George Newton’s grav

Dernæst arrangeredes i præstegårdens konfirmandstue frokost som dagen før. Turens
planlagte del sluttede med et besøg i Ribe, hvor domkirken med den nye
domkirkeplads blev beset tillige med nogle af de gamle huse.
Med kaffe og makronsnitter i det fri tog vi hen på eftermiddagen afsked med hinanden.
Knud Fabricius


Mindehøjtidelighed, Almen Kirkegaard
Traditionen tro afholdes mindehøjtidelighed på Almen Kirkegård, Aalborg torsdag den
9. april 2015 kl. 09:00 ved kornet Frode Vesterbys grav. Der mødes direkte ved
graven. Her vil formanden for Slesvigs Fodregiments Soldaterforening lede
mindehøjtideligheden og kranselægning. Efter mindehøjtideligheden vil der være en
sammenkomst på Forsvarsmuseet, Skydebanevej 22. Nærmere vil tilgå.


Mindehøjtidelighed i Lundby Krat.
Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19:00 er der mindehøjtidelighed i Lundby Krat for
Flying Officer Eric Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned af tyskerne den 6. maj
1944.
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Den 6. maj lettede to MUSTANG fra 19. Sqn. og to MUSTANG fra 122 Sqn. mod
Fliegerhorst Aalborg og Fliegerhorst Grove (Karup). Én Mustang kom ikke i luften
på grund af tekniske vanskeligheder.

MUSTANG IIIFX955

De tre andre under kommando af LT Nyerod fortsatte mod flyveplads Aalborg.
Flyvepladsen blev angrebet fra vest kl. 19:10, og et par tyske jagere af typen Junker
88 der var parkeret i det fri blev skadet. Flyene fortsatte i lav højde til Aalborg Øst,
hvor et tysk fly blev sat i brand. Da formationen efter angrebet samledes, fik to af
piloterne øje på fire tyske fly at typen FW 190 på vej mod syd. De råbte begge over
radioen " Bryd af - banditter". Flying Officer Eric L. Germain, som fløj fly nr. FX955, lå
bagerst, trak op for sent. Tyskerne fik ram på ham i ca. 300 m. højde. Germain blev
angrebet af to FW 190, og efter at være ramt, forsøgte han at flygte i sydlig retning
med brændende benzin sivende ud fra sin Mustang. Kl. 19:12 styrtede Germain ned i
Lundby Krat. Hans to kollegaer kom efter et par minutter under de frelsende skyer.
Germain
mistede
livet
i
midt
i
bøgeskoven
i
Lundby
Krat.
De første tyskere, der mødte på stedet, gjorde honnør, hvorefter de lagde Eric L.
Germain i en presenning, læssede hans krop op bag i en lastbil og kørte ham til
Frederikshavn, hvor han blev begravet på kirkegården den 17. maj 1944 – i øvrigt
samme dag, hvor Royal Air Force rettede en storstilet angreb på begge flyvepladser
ved Aalborg.
Efter befrielsen samlede man ind til mindesten over den engelske pilot. Den blev i 1946
rejst nogle meter fra det hul, som Mustang-jageren lavede i skovbunden. Foruden
stenen er dette hul samt svære skader i et bøgetræs bark stadig synlig til påmindelse
om krigens alvor. Siden 1946 er der hvert år afholdt mindehøjtidelighed i Lundby Krat
den 6. maj kl. 19:00.
Der mødes direkte ved Krathuset. Skiltning vil vise vej til mindestenen, der er
beliggende i skoven på østsiden af Hadsund Landevej. Ved mindehøjtideligheden vil
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der blive orienteret om kampen over Gistrup og Lundby Krat. Der vil være andagt,
kranselægning, trompetsolo og fællessange.

Mindestenen for Eric Lionel Germain

Artikel
Nedenstående artikel er publiceret i Krigshistoriske Tidsskrift den 27.februar 2015.
(Bibliografien er udeladt)

”Kildekritik”
Om de tyske tabstal fra kampene i Sønderjylland den 9. april 1940
Af oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen

I min søgen efter oplysninger om kampene i Sønderjylland i 1940 faldt jeg på Wikipedia under
”Invasionen af Danmark den 9. april 1940” over denne påstand i ”faktaboksen”. Her stod, sort på
hvidt, at der var 203 faldne tyske soldater og 75 sårede. Det passede slet ikke med de tal, man
kunne læse i historiebøgerne. De havde siden 1940 ligget på 2-3 faldne og et lille antal sårede,
Nogenlunde som de danske tab. I første omgang troede jeg, at det bare var bindestregen mellem 2
og 3, som ved en fejl var blevet til et 0. Den slags sker jo. Men sådan var det ikke. Der var en
reference til en anmeldelse af den genudgivne bog af Kay Søren Nielsen: ”Soldaterne den 9. april
1940”. I forordet til 2. udgave skriver Kay Søren Nielsen: ”Derfor havde DISA 1 haft en interesse i at
få oplyst hvorledes deres våben havde virket, og havde søgt oplysninger herom, medens disse var
tilgængelige. I deres arkiv figurerer tallet 203 dræbte tyskere”.
1

Dansk Industri Syndikat A/S

- 36 -

Skulle jeg nu have sagt: ”Nå! Det passer ikke, men hvorfor skulle jeg gøre noget ved det? Når først
det er kommet i wikipedia-maskinen, så er det den rene skinbarlige sandhed. Hvorfor kæmpe mod
vejrmøller? Lad det ligge”. Men nej. Jeg er sikker på, at min eks-svigerfar Walther Hansen, som lå
ved et skydeskår i Slotsvandmøllen i Haderslev med sit gevær 89 ikke var nogen massemorder. Det
var Julius Nikolajsen, min kusine Ernas forlovede, heller ikke. Han forsøgte sammen med sin deling
på cykle at nå frem til Lundtoftbjerg for at sikre afværgedelingens flanker, men de nåede det ikke,
før det hele var overstået. Eller veteranerne fra 4. bataljon, som jeg - som stabschef ved
Lokalforsvarsregion Syd - havde den ære at modtage til den årlige kransenedlæggelse ved
mindetavlen på Odense Kaserne den 9. april 1999 og igen i 2000. De ville heller ikke have brudt sig
om at få skyld for den påståede massakre. Det var en flok gode soldater, som havde al mulig grund
til at være stolte af deres indsats – også uden at deres ”score” blev ganget med 100.
Kildesøgning

Jeg var nødt til at trevle historien op. Det kan man ikke gøre uden hjælp. Den danske litteratur jeg
havde, sagde ikke ret meget om de tyske styrker, planer og tab. De fleste af de tyske kilder er gået
tabt ved en brand i Wehrmachts arkiver i Potsdam. Det vigtigste var at få fat i DISA-notatet. Jeg
henvendte mig til Frihedsmuseet, men blev vinket af: Man beskæftigede sig ikke med 9. april – kun
med frihedskampen. Farvel. Så prøvede jeg Tøjhusmuseet. Der var heller ingen hjælp at få. Ved et
tilfælde faldt jeg over en henvisning til ”Nimbus-Tidende” som er et meget seriøst blad for Nimbusentusiaster. Her var i aprilnummeret fra 2002 en artikel om ”Krigserfaringer med Madsen 20 mm
MK” af Allan Kløve Nyborg. Hans artikel tager udgangspunkt i DISA-notatet. Han er også en meget
fornuftig mand, som udviser en sund skepsis over for Kay Søren Nielsens tal: Allan Nyborg citerer
nemlig DISA-notatet korrekt. Han skriver: ”Antallet af dræbte og sårede tyskere var ca. 200 mand”
(min kursivering). Det lykkedes mig at få en kopi af DISA-notatet, som jo helt klart er fejlciteret af
Kay Søren Nielsen. Men ”ca. 200 mand” synes stadig at være alt for meget.
DISA-notatet er en underlig sag. På forsiden står der: ”1/7-1940. 25 Stk. paa vor egen Maskine”. Der
er ingen forfatter. Det er autoriseret af Dansk Industri Syndikat, Companie MADSEN, A/S,
København. Det består af 5 sider tekst, 2 sider skitser og 11 sider fotos (ingen som ikke tidligere har
været vist). Det må formodes, at det skulle bruges i forbindelse med salg af MADSEN-våben. Hvor
kommer oplysningerne fra? Der er ingen referencer. Det er med andre ord et postulat, grebet ud af
luften.
Jeg havde brug for opbakning og mere viden fra nogen, som beskæftiger sig professionelt med 2.
verdenskrig, og her finder man næppe nogen mere kompetent person end ph.d. Jens Andersen,
leder af Museumscenter Hanstholm. Han kunne bekræfte min opfattelse, og havde selv i 2003
forsøgt at skaffe oplysninger om de tyske tab. ”Deutsche Dienststelle” i Berlin beklager ikke at
kunne hjælpe. Jens Andersen har dog ikke opgivet at trænge til bunds i det hele. Hans foreløbige
status er følgende tabstal.:
”General Kaupisch angiver selv i en intern skrivelse fra 1940 ”Verluste: 3 oder 4 Tote, ein Paar
Verwundete” Dette tal må dog være i underkanten, for alene 11. Schützen-Brigade opgjorde sine
tab ved Bredevad og Bredebro til 3 døde og 6 sårede, mens 170. Infanterie Division meldte om 6
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sårede2. Maskingeværbataljon 14. melder om nogle sårede i forbindelse med, at dens 2. Kompanie
rykkede frem i spidsen for Marschgruppe A, men disse tab kan muligvis delvis gælde mandskab
fra170. Infanterie Division. Maskingeværbataljon 4 meldte ”Kein Feindwiederstand”. Den eneste
enhed, som jeg ikke har fundet oplysninger på, er således Pz. Abt. z.b. V.40, og Aufklärung
Schwadron Krampnitz, som vel må have taget nogle tab”. (min kursivering).

Kilde: Arne Stevns, ”9. April i Breve fra danske Soldater” (den vestlige akse er ikke med på kortet)

Hvor blev der kæmpet
Vi kan prøve en anden metode. Kay Søren Nielsen skriver nemlig også i sit forord: ”Man forklejner
den indsats, der blev gjort af de tropper, som uden tøven i de tidlige morgentimer den 9.april gik i
kamp, hvis man siger, at der ikke blev kæmpet i Danmark. Det var, også set med nutidens øjne, en
anselig styrke, der kom i kamp i Sønderjylland. Styrkerne i Søgårdlejren, Kværs. K(l)iplev, Haderslev,
Tønder og Sønderborg talte ca. 1.900 mand. Deres opgave og ordre fra Jydske Division var over en
bred front at sinke den tyske fremrykning i Sønderjylland mest muligt…”
Nej, jeg vil ikke forklejne den indsats de kæmpende tropper gjorde, men det var ikke 1.900 mand.
De 500 mand i Sønderborg forlod aldrig kasernen. Garnisonen i Tønder udskilte en afværgedeling 3
og en cyklist deling. I alt ca. 70 mand. De kom kortvarigt i kamp ved Abild og Sølsted. Tabene var
små på begge sider. I Haderslev var der en blandet styrke af infanteri og artilleri. I realiteten kom
kun en 37 mm kanongruppe, en 20 mm maskinkanon og et par let maskingevær i kamp med tyske

2

Ifølge Divisionslægens ”Tätigkeitsbericht vom 9.4. bis 30.5. 1940” blev sanitetsenhederne ikke indsat den 9. april. Det gengives sådan: ”Da infolge
geringes Widerstandes nur ganz unerhebliche (ubetydelige) Verluste eintraten, traten diese Ambulanzen in der Hauptsache zur Versorgung bei Kfz.Unfälle (ulykker med motorkøretøjer) in Tätigkeit…“
3
I dag ville vi kalde det en panserværnsdeling. Den havde to 20 mm maskinkanoner
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kampvogne som rykkede frem ad hovedvejen fra Aabenraa. I det sydlige Jylland var der tre
luftværnsbatterier, men de var ikke berørt af kampen mod de fremrykkende tyske styrker 4.
Den egentlige kampstyrke var 4. Bataljon, som lå i kantonnement i og om Søgårdlejren samt et
afværgekompagni (=panserværnskompagni) fra 2. Bataljon af Fodfolkspionerkommandoet. Det var
denne styrke, som blev fordelt på en række posteringer fra Rønshoved i sydøst til Korskro i
nordvest. Af dem kom følgende i kamp:


Hokkerup: to cyklistgrupper, én 20 mm maskinkanon, et let maskingevær (LMG), i alt ca. 35
mand
 Lundtoftbjerg: to 20 mm maskinkanon, et LMG (cyklistdelingen nåede ikke frem), i alt 15
mand
 Bredevad: Cyklistdeling, én 20 mm maskinkanon, et LMG, i alt ca. 45 mand
 Bjergskov: her var bataljonsreserven på to cyklistdelinger, to 20 mm maskinkanongrupper
og to maskingeværgrupper, og senere også styrken fra Lundtoftbjerg. I alt ca. 120 mand.
Kampen var hurtigt overstået, for de tyske kampvogne masede sig igennem uden tab.
De steder hvor der blev kæmpet – og det gjorde der overalt, hvor fjenden viste sig - var det i
hovedsagen maskinkanonerne og maskingeværerne, der blev indsat. Cyklisternes opgave var
primært at observere og sikre flankerne. De andre posteringer ved Rønshoved, Kværs, Kliplev,
Vilsbæk, Oksekær, Perbøl, Gårdeby og Korskro kom slet ikke i kamp, eller de udvekslede enkelte
skud med tyske opklaringsenheder, som derefter fandt en anden vej.
Den tyske angrebsstyrke
Hvad med fjenden? Hvad havde han at gøre godt med? Hvordan var det organiseret? Som det
fremgår oven for, var det i overvejende grad tyske opklaringspanservogne og andre ”schnelle
Truppen” som var indsat forrest. Det er helt normalt. Tyskerne rådede over en stor opklaringsenhed
(”Aufklärungs Schwadron” opstillet af Kavallerie-Schule Krampnitz). Den bestod af 6 delinger, á 2
sektioner, á 2 opklaringspanservogne samt en sektionsførervogn med radio. I alt således 36
opklaringspanservogne med 8 mm maskingeværer og nogle med 20 mm maskinkanon.
Besætningen var på 2-3 mand, afhængig af type. Desuden havde infanteridivisonen et mindre
opklaringselement, antagelig en deling (6 vogne). Endelig var 11. Schützenbrigade udstyret med ca.
10 panservogne.
170. Division var forstærket med to kompagnier af en panserbataljon, Pz.Abt.z.b.V.40 (kampvogne
af typerne PzKw I og PzKw II). De var primært indsat i hovedaksen, hovedvej A 10. Det var dem, der
brød modstanden ved Lundtoftbjerg og ved Bjergskov – senere også i Haderslev. Endvidere var der
to mobile enheder: Maskingeværbataljonerne nr. 4. og nr. 14 (hver på et motorcykelkompagni og
fire infanterikompagnier i lette køretøjer og udrustet med bl.a. 37 mm panserværnskanoner og 8
cm morterer. Nr. 4. var underlagt 11. Schützenbrigade, mens 14. MG-Bataljon, opdelt i to
opklaringskommandoer var fortrop på 170. Infanterie Divisions fremrykkevej, hovedvej A 10. Det

4

Det vestligste batteri nordvest for Esbjerg nedskød et Ju88 eller Heinkel He 111 fly. Oplysningerne er modstridende. Piloten er begravet på Fourfeld
Kirkegård. De øvrige besætningsmedlemmer er aldrig fundet. Da man har liget af piloten, tyder det på en nødlanding ved Esbjerg, hvor de øvrige har
overlevet. Men dette er uden for kampene i Sønderjylland og ikke medtaget her.
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ene opklaringskommando blev efter grænsepassagen ved Kobbermøllen sendt mod øst som
sidesikring mod evt. dansk angreb fra Sønderborg. På den måde kom det i kamp med styrken ved
Hokkerup. Om egne tab melder bataljonen: 2 hårdt sårede og nogle let sårede. To
panserværnskanoner svært beskadiget, samt flere køretøjer beskadiget. Den anden Spähtrupp
rykkede frem ad hovedvej 10 og ramte derved styrken ved Lundtoftbjerg. Det beskrives sådan:
„Nach Überschreiten der Grenze stiessen wir auf schwachen Widerstand der dänischen Abwehr. Es
kam zu einem kurzen Feuergefecht. Der Widerstand der Dänen war schnell gebrochen und sie
verliessen fluchtartig ihre Stellungen. Nachdem die dänische Kampfgruppe gefangengenommen
bzw. versprengt war, wurde der Vormarsch in Richtung Apenrade-Hadersleben ohne feindlichen
Widerstand fortgesetz“. Angiveligt uden egne tab. Heller ikke i Haderslev5.
Den tyske division rådede også over artilleri, men det er betegnende for hele operationen, at de
tunge våben ikke blev indsat. Alt blev ordnet ret hurtigt ved hjælp af de pansrede enheders
maskingeværer og – kanoner. Den tyske fremrykning blev flere steder støttet af lavtgående fly, som
beskød de danske enheder med deres maskingeværer. Det medførte dog ikke væsentlige tab, men
det var klart en alvorlig psykisk belastning.
Faldne og sårede
Jeg vil ikke gå ind i en analyse af de enkelte træfninger. Det er gjort glimrende af cheferne for de
enheder, der deltog: Oberstløjtnant S.E. Clausen og kaptajnløjtnant V.A.K.H. Laursen. Selv hvis
antallet af trufne tyske panservogne var blevet totalt ødelagt og deres besætninger dræbt på
stedet6, et par motorcyklister, en kanonbesætning ved Hokkerup og noget afsiddet infanteri samme
sted, så kommer man ikke bare i nærheden af 203 faldne + 75 sårede. Det er nonsens.
Men lad os alligevel fortsætte ad det spor: Hvis en militær enhed lider tab, så vil den forsøge at
bjærge sine sårede og døde. Bringe dem ud af farezonen. En såret er non-kombattant og skal
beskyttes. Det sker ved at flytte ham bort fra kampområdet til en forbindeplads. Den tyske
krigssanitetstjeneste fungerede ganske glimrende. Hvis tabene er små, vil man forsøge at aflevere
de sårede på sygehuse, som ligger uden for skudvidde. Hvis tabene er store, vil man oprette
afdelingsforbindepladser. Men man indsætter dem ikke gerne, før det er nødvendigt. De sårede
tyske soldater må derfor være flyttet sydpå til lokale sygehuse. Der foreligger ingen meldinger om
tyske forbindepladser. Her var et nyt spor at følge. Kirkegårde kunne også være et spor. Den tyske
tradition er, at man begraver sine faldne, i det område, hvor de faldt. Der er imidlertid kun én kendt
soldatergrav fra den 9.april. Se neden for. Jeg henvendte mig til Landsarkivet for Sønderjylland i
Aabenraa og blev godt modtaget og fik efter nogle få dage et meget vigtigt og positivt svar på min
henvendelse fra arkiv- og forskningsleder adj. professor, dr. Phil. Hans Schultz Hansen. Han kunne
oplyse, at der ikke var indlagt tyske soldater på Aabenraa Sygehus eller Løgumkloster sygehus, men
at der på Tønder Sygehus den 9. april blev indlagt:
5

Dette citat virker som en sammenblanding af træfningen ved Lundtoftbjerg syd for Søgårdlejren og senere ved Bjergskov nord for lejren. Styrken ved
Lundtoftbjerg løste sin opgave ”efter bogen” og frigjorde sig i tide uden tab, mens det var mere kaotisk ved Bjergskov, hvor den danske styrke ”blev
kørt over” af kampvogne.
6

Tallet varierer meget. Fra ”12 panservogne og 3 kampvogne ramt/skadet/ødelagt” til ” 3 panservogne ødelagt (ved Bredevad), 4 panservogne skadet
(Lundtoftbjerg og Søgård) samt 6 kampvogne beskadiget. Det bliver ikke nemmere af, at rapportørerne åbenbart har svært ved at skelne mellem
”panservogne” og ”kampvogne”.
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 en tysk soldat fra Maskingeværbataljon 4.
 en tysk soldat fra A. Kompanie/Panzerspäh
 en tysk Hauptmann (fra Bøgvad. Må have været fra styrken der kom via Rens)
 en tysk løjtnant
 tre tyske soldater, I alt 7 mand.
 6 danske soldater fra 4. bataljon, herunder sergent J. Løvgreen.
Man bedes bemærke, at det er tyskerne, som har sørget for, at få de danske sårede på sygehuset.
Der er en gravsten på den lokale kirkegård i Bylderup for en tysk soldat som døde i sin panservogn
ved Bredevad, Georg Schultze-Thüsing fra 6. KMP/Kavallerie Lehr- u. Ersatz-Abteilung. (Antagelig fra
Aufkl. Schwadron Krampnitz). Der er ingen grave for faldne den 9.april i Haderslev, Aabenraa og
Tønder.
En tysk kollega har med stort besvær fremskaffet indskrivningsbogen for det gamle
Kreiskrankenhaus i Niebüll, for det kunne da også være en mulighed. Det har været noget af en
opgave for ham. For i modsætning til de danske indskrivningbøger, som er styret af datoerne, så var
det i dette tilfælde sådan, at det var styret af forbogstavet i efternavnet. Han har derfor måttet
slide sig igennem 38 bind for blot at konstatere, at der ikke er indlagt soldater den 9. april 1940.
I den østlige akse – efter at Aabenraa kunne udelukkes – var der kun Flensborg tilbage. Her ligger
Skt. Franziskus Hospital nærmest grænsen, og vi ved, at det var det, der blev brugt. Korporal Frode
Jensen, som var kommandør for 20 mm kanonen ved Hokkerup, er ofte blevet citeret, og han
beretter i sine interviews, at der blev indlagt 18 sårede eller døde tyske soldater (samt nogle
danske). Det udtrykkes et andet sted som ”… nok til at fylde fire hospitalsstuer”. Franziskus
Hospital er et stort moderne privatsygehus i dag og har ikke journalerne fra 1940. De kan være
afleveret til Landesarchiv Schleswig-Holstein, men det er næppe nødvendigt at få det bekræftet. De
tal, vi har, fra både tysk og dansk side er troværdige nok. En undersøgelse af Central Kirkegården i
Flensborg (som er den eneste, der har været brugt til militære begravelser) viser, at der i april
måned er begravet en soldat fra en Luftwaffe-Byggebataljon (17.4.), samt tre soldater fra Marinen
(19.4.). Men altså ikke nogen i tidsrummet 9.4. – 16.4.
Tønder Kirkegård rummer et stort afsnit, hvor der er begravet flygtninge og soldater, men der er
ingen, som er døde i 1940. De fleste dødsdatoer er i 1945 med enkelte i 1946. Desuden et større
antal fra 1. verdenskrig samt enkelte fra 1943 og 1944. Oversigten er tilgængelig på nettet.
Kirkegårdsleder Jørn Skov og pastor Achim Strehlke bekræfter, at det er korrekte dødsdatoer, og at
der ikke er tale om genbegravelser. Der findes to grave for ukendte, hvor dødsdatoen heller ikke er
anført, men det er utænkeligt, at det skulle dreje sig om soldater fra 9. april 1940. Da havde de
tyske enheder helt styr på deres styrketal.
En supplerende mulighed er de to sygehuse i Haderslev. Et antal danske soldater blev indlagt her
den 9. april efter kampens afslutning. Hvis der havde været sårede tyske soldater, ville det have
været naturligt om de også blev indlagt her efter at kampene var slut. Sygehus Sønderjylland har
lovet at undersøge det og give besked om resultatet. Imidlertid indledes dette meget omfattende
arbejde tidligst i juni 2014 og kan ikke påregnes at være afsluttet foreløbig. Da de eventuelle tyske
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tabstal for træfningen i Haderslev vil være små, har jeg valgt at se bort fra dem indtil videre. De kan
medtages i en senere korrektion på wikipedia.
Endelig er der ”Referat af samtale mellem overhærarkivar Goes og general Himer angående
forberedelsen og gennemførelsen af Danmarks besættelse” af 12. august 1940. Generalmajor
Himer var stabschef for ”Höheres Kommando XXXI” – den stab, som planlagde, tilrettelagde og
gennemførte operationerne mod Danmark den 9. april 1940. Det er en fremragende og yderst
troværdig redegørelse. I den anfører general Himer bl.a.:“Die Einstellung der Kämpfe, die als Opfer7
etwa 20 deutsche und 30 Dänen gefordert hatten, wurde erreicht. Mit diesen verschwindend
geringen Verlusten gelang es, ganz Dänemark in deutschen Besitz zu bringen“. 8
Konklusion. Af det foregående fremgår det, at der kun i to tilfælde var tale om tyske tab af meget
begrænset omfang:
Ved Hokkerup: Tysk angivelse: 2 hårdt sårede og et antal let sårede. Da der ingen begravelser er i
Flensburg, må det vurderes, at de alle har overlevet. Dansk angivelse: Korporal Frode Jensen: 18
sårede tyskere.
Ved Bredevad/Bredebro: Tysk angivelse: 11. Brigade: 3 døde, 6 sårede. Dansk angivelse (Tønder
Sygehus: 7 sårede) samt én falden (en grav i Bylderup)
De to berørte sygehuse i Tønder og ved Flensborg har uden vanskeligheder kunnet modtage og
behandle de sårede uden at inddrage andre sygehuse.
Hverken DISA-notatet eller Kay Søren Nielsens forord eller det yderligere forvanskede tal på
wikipedia kan passe. Derimod ser det ud som om de oprindelige tyske tabstal – bl.a. citeret i Claus
Bundgård Christensen m.fl. ”Danmark Besat, Krig og Hverdag 1940 – 1945” p. 95. ”….Kampene
havde da kostet 16 livet, mens 23 var blevet såret. De tyske tab kendes ikke, men har næppe været
meget højere end de danske” holder vand.


Ud fra undersøgelsen kan det konkluderes, at de tyske tab var i størrelsesordenen 2-3
faldne og ca. 25 - 30 sårede.

Forsvarets årsrapport 2014
Forsvarsministeriet har udsendt Den Værnsfælles Forsvarkommandos årsrapport for
2014. Det er en rapport på ca. 100 sider, hvor man skildrer Forsvarets formål, de
opnåede faglige resultater med målrapportering over resultatkrav og anvendelse af de
økonomiske ressourcer samt opgørelse af årets økonomiske resultat.

7

Ordet ”Opfer” er i sammenhængen forkert terminologi. Det kan læses som ”faldne”. Men ved at sammenholde antallet med de samlede danske tab
(29) må det vurderes at omfatte de samlede tyske tab (faldne og sårede, som det fremgår af de øvrige informationer). I rapporteringen dengang og
nu skelnes mellem” faldne (=døde), sårede (af alle slags, nogle kan senere være døde) og savnede (de er bortkommet på rapporteringstidspunktet.
Ofte vil nogle af dem dukke op igen senere)”
8
Beretning til Folketinget afgivet af den af tinget under 25. oktober 1950 nedsatte kommission i henh. til Grundlovens § 45, Xii Købehavn. Den tyske
tekst findes på side 259-264.
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Sidstnævnte område har sammen med redeployering af Forsvarets styrker fra
Afghanistan været underkastet en særlig analyseindsats. Den mere traditionelle
rapportering
omfatter
resultatopgørelse,
balance,
pengestrømsanalyse
og
bevillingsregnskab samt ledelses- og revisionspåtegning – altså meget i stil med det
man kender fra større, børsnoterede erhvervsvirksomheder.
Til både regnskabsopgørelsen og målrapporteringen er der et omfattende
bilagsmateriale, som giver mange interessante oplysninger om de udfordringer en stor
virksomhed som Forsvaret kæmper med. Denne del afspejler klart Forsvaret som en
offentlig virksomhed med de særlige krav, som følger af det lovgrundlag der arbejdes
efter. Det er måske også årsagen til, at rapporten med ganske mange gentagelser
bliver så omfattende.
Forsvarsministeriet har udsendt tilsvarende rapporter for Hjemmeværnskommandoen,
Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Interne Revision og Forsvarsministeriets
Departement.
Læs den omtalte rapport på:
http://www.fmn.dk/videnom/Documents/aarligredegoerelse/VFK-aarsrapport-2014.pdf
Redaktionen
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DEADLINE

UDSENDELSE

010615
010815
011015
011215

220615
220815
221015
221215

Overblik - FOUAT’s kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Hvad
Mindehøjtidelighed
Skydning
Bowling
Foredrag
Foredrag
Repræsentantskabsmøde
Skydning
Mindehøjtidelighed
Skydning
Bowling
Skydning
Skydning
Udflugt
Forårsudflugt
Forårstur
Skydning
Skydning
Byvandring/sejlads
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Sensommertur
Foredrag
Foredrag
Foredrag

Hvem
Nordjyske
København
Nordjyske
Midt- og
Vestsjælland
Fyn/HISAM
Formandskabet
København
Nordjyske
København
Nordjyske
København
Midt- og
Vestsjælland
Sydjyske
København
Fyn
København
Midt- og
Vestsjælland
Midt- og
Vestsjælland
Fyn
Fyn
Midt- og
Vestsjælland
Fyn
Midt- og
Vestsjælland
Midt- og
Vestsjælland
Fyn
Fyn
Fyn/HISAM
København
København

Hvor



Almen Kirkegård
Høvelte
Løvvangens Bowling
Skovsøgård

090415 – 09:00
090415 – 09:00
130415 – 10:00

Dannevirke
Odense/HHD FYN
Højstrup
Høvelte
Lundby Krat
Høvelte
Løvvangens Bowling
Høvelte
Bredetved

210415 – 19:30

Slesvig
Mosede Fort
HHD FYN Højstrup
Høvelte
Bredetved

260515
270515
280515
040615

Skælskør

160415 – 19:30

220415 – 10:00
230415
060515
070515
110515
210515

–
–
–
–
–

09:00
19:00
09:00
10:00
09:00

210515 – 18:30
–
–
–
–

10:00
10:00
07:45
09:00

110615 – 18:30
260715 – 10:50

Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Bredetved

040815 – 16:00
110815 – 16:00

Skallebøllecentret
Bredetved

180815 – 16:00

Bredetved
Skallebøllecentret
HHD FYN Højstrup
Dannevirke
Kastellet
Kastellet

Redaktionen afsluttet den 4. april 2015
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130815 – 18:30

200815 – 18:30
220815 – 09:00
250815
100915
160915
081015
221015

–
–
–
–
–

16:00
07:30
19:30
19:00
19:00

